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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENI

N. BVų
veltos pažiūros.

iieninis kun. J. Balkū- 
q fono balsas visada bu- 

las ir laukiamas. Bet 
o 3 d. ankstų rytą jis 
iurpulingas. Jis buvo

ri trumpas:
akar mirė kun. Navic-

ąAI
k. Kun. J. Navickas.

L7177

Alfred J. Vente
(Vendus)

ADVOKATAS

Street,

ingo lūpos, sudrebėjo 
I Aukščiausis pasišau- 
1. Dr. Joną Navicką, 
stikliną Tarną, visosb --------- £ ------- -----------

(Williamsburgh Bridge p4 U .išeivijos mylimą as-
Didįjį Lietuvį.
traukė tvirtasis Lietu- 
ir Katalikybės Ąžuo- 
kęs pavėsį lietuviškom 
s,
nei šviesias asmeny- 

vi Užkandžiai, Kava, Arbata,Botobojęs lietuvišką veik- ... . I ,gtęg įr saUgOjęs lietu-
ugnį.
rikos tėvai marijonai 
tšlaičiai. Lietuvių ka- 
visuomenė neteko va
rio gerosios širdies ši- 
lip buvo reikalinga vi
siems ir visada.
[darni galvas prie Di- 
Lietuvio kapo, stiprin- 
jo mylėtais ir vykdy- 
ealais.
netekimas gyvųjų 

yje. ilgai, ilgai bus jau- 
I. Bet jo darbai, jo dva-

en 4 - 7142

GERIAUSIOS RŪŠIES

’LETOS—VAKARIEN2 Ge^ 
gamintas namie U geriausia e?.C 
I. Parengimams priimami užsakyki

Juozas Cinkus

LIG

netekusiai

Kun. Dr. JONO NAVICKO, M.I.C
Amerikos Provincijolo, Garbingojo Kunigo, Įžymiojo Lie

tuvio, lietuvių katalikų visuomenės vado, 
gilios užuojautos reiškia

A. L. K. KUNIGŲ VIENYBES CENTRAS.

ŠKIRPA BUVO VOKIEČIŲ AREŠTE

Kaina 5c.

Mirė Kur Dr. Jonas Navickas, M.I.C
---------------------- *
Kun J. Bružikas

Veda Misijas

Gausiems kun. Jono Bruži- 
ko draugams Amerikoje ma
lonu pranešti, kad kun. Jonas 
Bružikas išliko Lietuvoje ir 
jau pradėjo vesti savo mėgia
mas misijas.

Apie kun. J. Bružiką buvo 
paleista įvairių gandų, kai 
jis buvo bolševikų suimtas. 
Dabar paaiškėjo, kad jis liko 
gyvas ir laisvas ir vėl skel
bia misijas.

/en that License Nu 
led to the undersigned 
il under Section 107 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

IL’TTNER
Brooklyn, N. Y. 

ren that License No. 
ed to the undersigned 
il under Section 107 
rage Control Law at 
lorough of Brooklyn, 
be consumed off the

IENSEN
Brooklyn, N. Y. 

zen that License No. 
ed to the undersigned 
1 under Section 107 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

iNHSEN
Brooklyn, N. Y. 

ren that License No. 
?d to the undersigned 
1 under Section 107 
■age Control Law at 
lorough of Brooklyn, 
le consumed off the

'ELSEN
Brooklyn, N. Y. 

1Zi<--------  /
eii chai' £>tcense No. 
d to the undersigned 
I under Section 107 
age Control Law at 
orough of Brooklyn, 
be consumed off the

AEHLER
Brooklyn, N. Y. 

ren that License No. 
ed to the undersigned 
il under Section 107 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

[UBER
Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
led to the undersigned 
il under Section 107 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BAUER
Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
led to the undersigned 
il under Section 1st 
•rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

RSTELMANN 
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 
■il under Section 1ST 
•rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SZYNSKI
Brooklyn, N. Y. 

iven that License No. 
led to the undersigned 
iii under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

BECKMANN 
Brooklyn, N.

iven that License No. 
ued to the undersigned 
iii under Section 107 
erage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

IRAREN
Brooklyn, N. Y. 

iven that License No. 
ued to the undersigned 
ail under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

RENNING
Brooklyn, N. Y. 

iven that License No. 
ued to the undersigned 
iii under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DROGE
Brooklyn, N. Y. 

iven that License No. 
ued to the undersigned 
iii under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ERSKINE
Brooklyn, N. Y.

iven that License No. 
ued to the undersigned 
iii under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EMBUSCH
Brooklyn, N. Y.

iven that License No. 
ued to the undersigned 
iii under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

FRICK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE ii ta

County of KĖp, ( 
premises.

SOPHIE BETEa 
524 6th Are..
NOTICE ta taj - i->„i- • „ ■ ■ n
gb 6292 bute t Bet jo darbai, jo dva- 
$ the Atetai ada bus tarp mūsų. 
coLt^oT8^ tiek šiuo skausmo ir 
premises.

MG 
190 Cypres Ai

NOTICE ta ta 
GB 6050 taites 
to sell tee, i’j 
of the Alte* h 
90 Heniy Sis 
County of Eta: 
premises.

LOG
(Pluša i 

Henry S..

NOTICE ta ta' 
GB 1466 tai te i 
to sell tee, c s I . v . v.
of the Aite* y sra griežtai nusistaciu- 
277 Sumpter Sts • °
County of Etpi 
premises.

uai 
277 Sutupia S._

NOTICE ii tat 
GB 6269 tai tet 
to sell tea, a ■ 
of the Airei* h 
169 Norms km 
County of Kėpi 
premises.

GEE 
169 Norma Al 

notice b tat ose šaltiniuose, teikia 
GB 6058 tai tei ' 
to sell tee, U s 
of the Alte* k L i • — • • —
70 Nonna a« B, kuriems rupi mine- 
County of Kta1 
premises.

70 Nonna An

NOTICE ii ta~ . , . - , - . - .
GB 1962 tai te£ , [_________ _______ „ ________
to sell brer, it?,_ . _ . v. .
of the AkteMgklos butų. Pavyzdžiui, 
County of Eift1 
premises.

(0*1- 
26 Driggs An.

o metu galime pasa

iną atilsį duok, Vieš- 
[ Savo Ištikimajam... 
Isisi Tavo Ramybėje.

90 na tvirtų žinių iš Va-
—po, kad Jungtinių A-

•s Valstybių vyriausy-

ąisvas ir nepriklauso- 
etuvos, Latvijos ir Es-

elt, valstybės sekre- 
Hull ir jo padėjėjas 
aiškiai stovi už lais- 

baltijo tautas.
žinios, patikrintos pa-

žiaugsmo ir paguodos

stybių šviesus likimas. 
® gi visų trijų valstybių 

—js drauge jungiamas, 
kad ir daugiau bend-

the

Gauta tikrų žinių, kad pul
kininką Kazį Škirpą, Lietu
vos įgaliotą ministerį ir ne
paprastą pasiuntinį Vokieti
jai, vokiečiai Berlyne nami
niame arešte laikė nuo bir
želio 26 d. iki liepos 19 d.

Vokiečiams labai nepatikęs 
Lietuvos sukilėlių savaranki
škas Lietuvos nepriklauso
mybes atsteigimo paskelbi
mas. Pulk. Škirpa buvo pas
kelbtas ministeriu pirminin-

kų birželio 23 d. Iki jam at- 
vyksiant, tos pareigos buvo 
pavestos švietimo ministe- 
riui prof. Juozui Ambrazevi
čiui.

Bet pulk. Škirpa į Lietuvą 
negalėjo atvykti — vokiečiai 
ne tik neleido, bet jam ir a- 
reštą paskyrė, kuriame jį iš
laikė iki tos dienos, kurią na
ciai paskyrė Lietuvai savo 
komisarą.

Serbijoje Dideli 
Neramumai

siu metų rugsėjo 2 d., an
tradienį, popiet, Marianapo- 
lio kolegijoje kun. Dr. Joną 
Navicką, MIC, tėvų marijo-

MOKYKLOS PRADEDA DAUBĄ RUGS. 8
Visos pradžios ir vidurinės 

mokyklos pradeda naujus 
mokslo metus rugsėjo 8 d. 
Tuo pat laiku pradeda savo 
mokslo naujus metus ir lietu
vių vidurinės ir aukštosios 
mokyklos —^seselių pranciš- 
kiečiu ir kalimieriečių akade 
mijos ir Marianapolio kolegi
ja.

Lietuviai tėvai, kurie dar 
galutinai neapsisprendę kur 
leisti savo dukras ir sūnus, 
turėtų rimtai susidomėti lie
tuviškomis mokyklomis. Mer 
gaitėms geriausia vieta — se
selių akademijos Pittsburghe, 
Pa, Newtown, Pa. ir Chica-

go, Ill. Bernaičiams, lanky
siantiems vidurinę ir aukštą
ją mokyklą (High School ir 
kolegiją) geriausia pasirinkti 
Marianapolio Kolegiją, 
Thompson, Conn.

Hitleris Tarėsi
Su Mussoliniu

ietu labai aktualus Pa
te , žmonių šelpimo reika- 
* rbant drauge, būtų ga- 

Lpčiuopiamesnių vaisių 
notice b ta: ;
G B 1751 ta te IK. LA.

nebūtų galima Lietu- 
latvijos ir Estijos ar
šiems draugams suda- 
ieningą įstaigą, kuri 
to reikalais darytų ben- 
ygius J. V. vyriausy- 
Raudonajame Kryžiuje, 
rio Komitete ir kitur? 

be& ime.

to sell beer, h 
of the Alte* * 
160 Frantic ft* 
County of KĖP’ 
premises.

160 Franklin &

NOTICE ta Ita; 
GB 6042 hute* 
to sell beet. Į j; 
c. ______
4724 Fourth 
County of E#* 
premises.

4724 4th Are.

□-

'r

i

Jie Lietuvos niekada nema
tę, bet visa, kas tik lietuviš
ka, jiems labai arti širdies. 
Dar prieš 28 metus Vincas 
Kvietkus, dabartinis L. R. 
K. Susivienymo sekr., suma
nė rengti apylinkės Lietuvių 
Dieną. Nuo to laiko iki šiol 
ji kasmet rengiama.

Turime vietinių pasižymė
jusių asmenų. Tik sugebėki
me juos tinkamai įvertinti, o 
jie daugiau tokių pasiryžėlių 
suras ir darban įtrauks.

Berlynas. — Pamėgdžioda
mi Roosevelto ir Churchillio 
susitikimą jūrose, praeitą sa
vaitę rytų fronte susitiko 
Hitleris ir Mussolini. Juodu 
taręsi apie penkias dienas 
ir, Mussoliniui išvykus Ita
lijon, paskelbtas bendras pa
reiškimas. Abu diktatoriai 
pasisakė, kad jų tęsiamo ka
ro tikslas esąs sunaikinti bol
ševizmą ir plutokratiją.

Hitleris ir Mussolini, kaip 
skelbiama, lankę frontą ir 
skraidę lėktuvu virš Rusijos. 
Mussolini aplankęs italų dali
nius, kurie kovoja drauge su 
vokiečiais prieš Rusijos ka
riuomenę.

Budapeštas. — Vengrų 
spauda praneša, kad Serbijo
je kasdien teka kraujo upe
liai. Serbas generolas Nedič, 
buvęs Jugoslavijos karo mi- 
nisteris, nurodo, kad Serbi
joje esą neramumai gresia 
serbų tautinei vienybei ir tau 
tos gyvybei. Generolas pažy
mi, kad dabar Serbijoje bro
lis kovoja prieš brolį, laukai, 
namai, ūkiai deginami, naiki
nami, žmonės užmušinėjami.

Visoje Serbijoje veikia ser
bų partizanų būriai, kurie 
naikina ne tik vokiečių ka
rius, bet ir pačius serbus, 
kurie užima^kokias nors vie
tas savivaldy bllkė.

Persai sulaikė
Gynimąsi

Teheranas. — Persijos nau 
ja vyriausybė paprašė Angli
jos ir Sovietų Sąjungos pa
liaubų. Teherane, persų sosti
nėje, vesti ilgi pasitarimai, 
kurie jau davę pageidautų 
vaisių. Rusija ir Anglija yra 
sustabdžiusios karinius žy
gius ir artimiausiu laiku lau
kiama visiško susitarimo.

Anglai ir rusai, manoma, 
gausią laisvas rankas saugo
ti Persijos sienas, valdyti ge
ležinkelius --

ROOSEVELT UŽ NACIŲ SUNAIKINIMĄ
Hyde Park, N. Y. — Rug-’ viską, kad būtų nugalėtas 

sėjo 1 d., Darbo Dienos šven- ”.........................
tės proga, prezidentas Roo
sevelt pasakė kalbą, kurioje 
pareiškė savo pasitikėjimą 
darbininkais, jų patriotiniu 
nusiteikimu, jų pareigos sa
vo šaliai supratimu. Jis kvie
tė visą valstybę, visus jos 
gyventojus įdėti į savo darbą 
daugiau energijos, daugiau 
jėgų, atliekant savo pareigą, 
kad beprotiško šėlimo jėgos 
būtų nugalėtos.

Prezidentas kalbėjo iš sa
vo tėviškės knygyno per ra
diją visam pasauliui. Karš
tai pasakytoje kalboje jis pa
reiškė. kad Amerika darys

Hitleris ir jo jėgos.

uvos priešai, svetimi ir 
iškių kilę, skelbia, kad 
hetu negalima suteikti 
rai jokios pašalpos, 

, r kitiems vokiečių val- 
bealjeJ^ ms kraštams. Bet šios 

los neatitinka tikreny- 
ra kelių, kurie neužda- 
r kurie visada galima 
idoti.
i Graikijai šelpti komi- 
Amerikoje pranešė, kad 
ims maistas ir kitokia 
la bus parūpinama Tur- 

! ir iš ten pristatoma 
65-236^' ;^on- Taip pat laisvi ke- 

rra Portugalijoje, Šve- 
—i, Danijoje ir kitur. Kur 

oras ir pasiryžimas, ten 
yjff • keliai.

Telephone
EV

JOSEPH'

and

498 GnuiS'
Residence: , 
87-34 90th?-

RAl^

foto<

REST1-'
Bi?1

kad 411 d 1 btlUllLlZilctiilcLbl, Adlį 

ikoje gimę ir augę lietu- 
Gaminaffl^ ilpnai domisi lietuviška 
niško ir * bei lietuviškumu. Bet 

1 lokių stambių išimčių, 
)rieš jas nublunka dau- 
silpnybių.
kės Barre apylinkėje 

JSCP^iia suminėti

411

Čia taip į 
Amerikos j;-, 
portuoty 5 

vynyk!

tokias pa
is: Vincas Kvietkus, 
s Karašauskas, Vincas 

fckas, Pranas Katilius.

Mūsų Susivienymo vadovy
bė šiomis dienomis nupirko 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Apsaugos Taupymo bo- 
nų už 50,000 dolerių. Vaisty

DAUGIAU PINIGŲ GINKLŲ GAMYBAI
Washington. — Sugrįžęs 

iš savo tėviškės, prezidentas 
Roosevelt priėmė spaudos 

bes vyriausybės atsakingas atstovus ir turėjo trumpą pa- 
pareigūnas atsiuntė nuošir
džios padėkos laišką, kuria
me džiaugiasi lietuvių ameri
kiečių patriotiniu žygiu.

Malonu, kad L. R. K. Susi- 
vienymas, gerai tvarkomas ir 
tvirtai gyvuojantis, uolia>da- 
lyvauja šios '-alies gyvenime. 
Šiuo metu Susivienymas turi 
naujų narių vajų New Yorko 
apylinkėje. Atvyksta organi
zatorius Pr. Katilius. Svarbu, 
kad Susivienymas šioje apy
linkėje ypatingai sustiprėtų.

sikalbėjimą. Prezidentas pa
reiškė, kad už kelių dienų jis 
paprašys kongreso paskirti 
didesnes, visai naujas pinigų 
sumas ginklų gamybai. Nuro
dyta, kad savo krašto gyni
mui ir kitų pagalbai skiria
ma ginklų gamyba turės bū
ti padidinta ir pagreitinta. 
Dauguma dirbtuvių dirbsian
čios pilnas 24 valandas į pa
rą padidintomis darbininkų

grupėmis.
Prezidentas pažymėjo, kad 

paskirtos lėšos ginklavimui
si bus leidžiamos labai greit, 
taip greit, k^-ip galima. Visos 
dirbtuvės turės dirbti visu 
pajėgumu. Numatyta, kad ir 
mažesnės dirbtuvės būtų tin
kamai aprūpintos darbu.

Hitlerio nugalėjimas, sakė 
prezidentas, gali būti ilgas ir 
nelengvas, tačiau jis nepasi- 
duosiąs nei vienam Hitlerio 
pataikūnui. Jis netarpinin
kausiąs jokioms taikos dery
boms su Hitleriu. Savo kal
bą baigė tokiais žodžiais:

„Amerikos darbininkai, ū- 
kininkai, biznio ir profesijų 
žmonės, bažnyčių nariai, — 
visi drauge, turime didelę at
sakomybę ir didelę privilegi
ją dirbti, kad pastatytume 
demokratinį pasaulį ant pa
stovių pagrindų. Tegul atei
tyje per kurią Darbo Dienos 
šventę kuris nors būsimas A- 
merikos prezidentas pasakys, 
kad mes savo darbą atlikome 
ištikimai ir gerai”.

• Vaisių ir vaisvandenų 
bendrovės „Sodyba”, kuri 
bolševikų laikais buvo paver- 
sia trestu, tvarkytoju pasi
rašinėja agr. J. Strazdas, ku
ris tas pareigas ėjo ir prieš 
bolševikų okupaciją.

EUROPAI PARUOŠTA VIENA VĖLIAVA
Roma. — Mussolinio laik

raštis paskelbė, kad paskuti
niame Hitlerio ir Mussolinio

O dabar vienas žodis arti
miems „Amerikos” bičiu
liams. Šį sekmadienį, rugsė
jo 7 d., Klasčiaus parke ir sa
lėje, rengiama paskutinė va
saros pramoga, kurios tikslas 
paremti Naujo „Amerikos” 
Intertypo Fondą.

Šis priminimas yra drau
ge ir malonus pakvietimas. 
Kas galite, paremkite šia pra- i 
mogą.
Meksikai bus duota paskola

—. -.-.i. -------------i_i.________ .--A. ........ - -i

DIDŽIAJAM LIETUVIŲ TAUTOS DARBUOTOJUI

A. A. KUN. DR. JONUI NAVICKUI 
mirus, savo ir visų Generalinio Konsulato tarnautojų 

vardu reiškia gilią užuojautą giminėms, Tėvų Mari

jonų Kongregacijai ir Marianapolio Kolegijai

JONAS BUDRYS,

Lietuvos Generalinis Konsulas.

i

susitikime padaryti galutini 
planai visai Europai sujung
ti. Pasak to pranešimo, Eu
ropa turės būti viena valsty
bė, kuriai vadovaus vokiečiai 
ir italai. Jau esanti paruošta 
ir viena vėliava, kurion įtrau
kti visų Europos tautų vėlia- 
viniai ženklai — spalvos.

Laikraštis pažymi, kad 
„naujon Europon” bus įjung
tos visos vokiečių ir italų u- 
žimtos valstybės ir taip pat 
Portugalija ir Prancūzija. 
Ašies tikslas dabar esąs pra
šalinti Europoje bolševizmo 
pavojų ir sunaikinti Angli
jos — Amerikos išnaudojimo 
įtaką.

nų provincijolą, ištiko aštrus 
širdies smūgis. Tuojau buvo 
nugabentas į šv. Vincento li
goninę, Worcester, Mass. Bet 
šio pasaulio pagalba nieko 
nebereiškė. Apie 10 vai. vak. 
Pasaulio Kūrėjas pasišaukė 
kun. Daktarą į amžinąjį gy
nimą, kuriam jis buvo puikiai 
pasiruošęs.

Kun. Dr. J. Navickas šir
dies negalavimu pirmą kar
tą stipriai susirgo 1934 m. 
vasarą, širdies ataka jį palie
tė New Yorko uoste, sutin
kant ką tik atvykusį J. E. 
vyskupą Teofilių Matulionį. 
Pasisveikinęs su kankiniu vy
skupu, kun. Dr. J. Navickas 
giliai susijaudino ir krito. Tai 
buvo pirmas širdies smūgis, 
nuo kurio jam pavyko išsvei- 
kti, bet nuo kurio jo sveika
ta buvo palaužta ir nuo to 
laiko jis niekada tvirtas ne
bebuvo. Nežiūrint silpnos 
sveikatos, nežiūrint artimų 
draugų įspėjimų, kun. Na
vickas dirbo už keliolika, o 
kartais ir už keliasdešimt 
žmonių.

Kun. Dr. J. Navicko laido
tuvės bus šeštadienį, rugsėjo 
6 d., Marianapolio kolegijoje, 
Thompson, Conn.

Apie kun. Dr. Navicko as
menybę, apie jo nuopelnus 
Bažnyčiai, išeivijai ir visai 
lietuvių tautai būtų galima 
ištisas knygas prirašyti. Jo 
mirtis yra toks didelis nuos
tolis, kad sunku dabar ir Sil-- 
sivokti, kaip'Amerikos lietu- 
vių katalikų visuomenė šį di
dįjį smūgį pergyvens.

Čia bent trumpai supažin
dinsime su Garbingojo Ve
lionio biografinėmis žinio
mis:

Kun. Dr. Jonas Navickas 
gimė 1895 m. sausio 2 d. Vir
balyje, Kybartų valsčiaus 
vaito šeimoje. Pradžios mok
slus ėjo Virbalio miesto mo
kykloje, gimnazijos — Vilka 
viškyje. Mokėsi dvejis metus 
Seinų dvasinėj seminarijoj. 
Apsirgęs gerklės liga, gydė
si Karaliaučiuje ir Varšavo- 
je pas savo dėdę Dr. Baltrų 
Vabalą, Varšavos universite
to docentą.

Pagijęs į Seinus nebegrį
žo, nes ten, dėl savo tvirto 
lietuviško nusistatymo, jis 
buvo nepageidaujamas. 1913 
m. rudenį atvyko į Ameriką 
ir įstojo į New Yorko Kate
dros kolegiją anglų kalbos 
mokytis.

Jausdamas didį patrauki
mą į vienuolinį gyvenimą, 
kun. Petro Saurusaičio, Wa
terbury, Conn, klebono kalbi
namas, įstojo į La Salette 
Kongregaciją, Harford, Conn.

Jonas Navickas čia greit 
iškyla į veikėjų viršūnes. Jis 
veikia Amerikos lietuvių mo
ksleivių, vyčių ir kitose or
ganizacijose, dalyvauja jų su
važiavimuose, redaguoja lai
kraščius, leidžia knygas. Lie
tuviška mintis, už kurią tiek 
daug teko nukentėti tėvynė
je, šioje laisvės šalyje galėjo 
nesuvaržoma reikštis viešai. 
Jis paaukoja visą savo jau
nuolišką energiją, užsidegimą 
savo gyvenimo darbingiau
sius metus.

Baigęs magistro laipsniu 
Baltimorės seminarijoje filo
sofijos mokslus ir Washing- 
tono katalikų universitete 
pradėjęs aukštąsias teologi
jos studijas, 1919 m. jis vyks
ta į Šveicarijos Fribourgo 
universitetą tęsti savo stu
dijų toliau. Čia jis randa be-

studijuojant ir daugiau lietu
vių. Iš čia 1920 m. vasarą jis 
aplanko Lietuvą ir rugp. 22 d. 
jis laiko savo pirmas iškil
mingas mišias Virbalio baž
nyčioje.

Po primicijų kun. Jonas 
grįžta į Fribourgą tęsti savo 
teologinių studijų, kuriąs sėk 
mingai laigia lU22 m. liepos 
25 d. Už parašytą mokslo vei
kalą Fribourgo universitetas 
jam suteikė teologijos dakta
ro laipsnį.

Studijuodamas Fribourge, 
kun. Jonas Navickas buvo 
uolus akademinės draugijos 
„Lithuania” narys ir įgudęs 
jos pirmininkas. Jo rūpesčiu 
ir pastangomis įsigyta puiki 
vėliava, aukštai iškeltas Lie
tuvos vardas užsieniečių tar
pe.

Baigęs aukštuosius moks
lus, kun. Jonas Navickas vėl 
ištiesia būręs ir plaukia per 
Atlantą į savo antrąją tėvynę 
Ameriką. Čia prieš jo akis at
siveria neaprėpiami darbo 
plotai, darbo Dievo garbei ir 
tėvynės Lietuvos naudai.

Jau nuo karo laikų Ameri
kos lietuviai kėlė lietuviško
sios kolegijos klausimą, kuris 
be galo jį masino ir žavėjo. 
Gal ši mintis ir buvo pati 
svarbiausia, kodėl kun. Na
vickas stojo į La Salette Kon
gregaciją, nes tenai jau būtą.'" 
daugiau lietuvių ir vyresny
bė davė vilties lietuviškai; ko
legijai įsteigti.
_ Kolegijos klausimu ^pradė
jo. rup^Į^Tėvgj ? Marijonai. 
Dirbti saviem taip svafbibįje u 
visai apleistoje dirvoje, paža
dino jį padaryti naują žings- 
nį-pereiti į Tėvų Marijonų vie 
nuoliją. Dievas laimino — per 
vargus ir skausmus — dar
bus ir rūpesčius pasiekta ti
kslo — 1926 metais įsisteigė 
Amerikos Lietuvių Kolegija. 
Šiemet kolegijai penkiolika 
metų. Ir iki š. m. birželio jos 
direktorium buvo kun.
Navickas.

Kun. Dr. Navickas ne 
uolus veikėjas, kunigas,
ganizatorius, mokslininkas ir 
pedagogas. Jis ir gabus rašy
tojas. Jo literatiniai darbai 
yra gana gausūs. Keturi dra
mos veikalai — vertimai — 
„Dešimts Metų Smuklėje,” 
„Žydų Karalius”, „Pranašys
tė” ir „Du Vainiku”.

Dvasinio turinio išleistos 
knygutės—„Švč. Panelės Ma
rijos Apsireiškimas ant kal
no La Salette (išleista „Tiky
bos ir Doros”), „Mūsų Tikė
jimas” (pirmoji laida „Dar
bininko” antroji — šv. Kazi
miero draugijos Kaune).

Anglų kalboje — „The Do
ctrine of the Sacraments” 
dviejų šimtų puslapių knyga, 
išleista Wuerzburge, Vokie
tijoje.

Rankraštyje turėjo didelį 
veikalą „Krikščioniškoji Li
teratūra — Patrologija”; ti
kybos pamokų konferencijos.

Beveik visi lietuviški kata
likiški laikraščiai turėjo jo 
straipsnių, po kuriais seniau 
pasirašydavo Širvintų, o vė
liau — J. N.

Dvejis metus redagavo 
„Tautos Rytą” ir taip pat 
dvejis metus „Laivą”. 1933 
m. įkūrė ALK. Studentų ir 
Profesijonalų S-gą ir nuo 
1933 m. pradžios einantį mė
nesinį žurnalą „Studentų Žo
dį”.

1939 m. tėvai marijonai, į- 
vertindami didžiulius jo nuo
pelnus Bažnyčiai, vienuoly
nui ir tautai, išrinko jį Ame
rikos provincijos provincijo
lu, kurio pareigas stropiai ė- 
jo iki pat mirties.

Dr.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SAVI REIKALAI TARPT. PLOTMĖJE
Keista ir liūdna, kad mū-' 

sų reikalus tarptautinėje plo
tmėje dažnai tiksliau supran
ta ir propaguoja svetimieji,, 
nei mes patys. Gal jau toks 
lietuvio būdas, o gal jau toks 
jo apsileidimas. Negalima sa- 

• kyti, kad savo asmeninius ir 
srovinius reikalus reikalėlius 
mes giname neuoliai. Bet kai 
tik reikia pasireikšti už dides
nį ^bendrąjį tautinį-valstybinį 
reikalą, tai vis iškyla skau
džių nesusipratimų — dargi 
iš labai atsakingų žmonių pu
sės.

Šiuo metu nekelsime iš is
torijos kapo Lietuvai visais 
atžvilgiais tragiškos bolševi
kinės okupacijos savų kalti
ninkų klaidų ir blogos valios. 
Užteks iš ten prisiminti tik 
tiek. Kai pernai birželio vi
dury laisvasis pasaulis reiš
kė užpultajai Lietuvai gilios 
užuojautos, A. Smetonos vy
riausybės žmonės, užuot bent 
morališkai tėvynę gynę, vieni 
pasiskubino tyliai išnykti, ki
ti — greičiausiai prie aplin
kybių prisitaikiifti... Ir kai 
svetimųjų spauda tuo laiku 
daug rašė apie tragišką Balti
jos kraštų dalią, Lietuvos net 
?,ešinieji dienraščiai (L. Ai- 

inteis, XX Amžius), anaiptol 
mašinąie komisarų vadovauja- 
ža skoląyo skaitytojus migdė 
sižadėtiąs miegu, tur būt, dar iš 
~'papiirtimo šnekėdami apie 

programų panašumus ir ben
dradarbiavimo galimybes...

Keliais mėnesiais vėliau iš 
Lietuvos diplomatinių pasiun 
tinių Europoje susidarė Tauz 
tinis Komitetas. Min. Lozo
raitis tvirtino, jog tas komi
tetas pagal išgalės veikia. 
Gal būt. Bet mums štai kas 
keista. L. Tautinis Komite
tas teikėsi atsišaukti tik ta
da, kai Lietuvos svarbiau
siais reikalais buvo jau išsi
kalbėję kas tik norėjo ir kiek 
tik norėjo. Komitetas jaus
mingai paskelbė, jog Lietuva 
„yra priešo okupuota” ir kad 
„sunkią Lietuvos gyvenimo 
valandą L. T. K. kreipiasi į 
jus” bei „imasi vadovauti ko
vai už Nepriklausomos Lie
tuvos Valstybės išvadavimą 
iš bolševikų okupacijos” maž
daug tik... po metų! Kai tas 
atsišaukimas buvo spausdi
namas minimasis priešas, a- 
čiū Dievui, buvo jau už Mins
ko. Atrodo, mūsų diplomatai 
savo veiklos tempą pasisavi
no iš žilosios senovės. Beje, 
kad begėdis bolševikas pag
robė ar pavogė p. Klimo pa- 
ryžietiškas kelnes, rodos, kaž 
kuris iš tų pačių lėtųjų diplo
matu mums pranešė kur kas 
greičiau...

Sulaukę pirmutinės progos 
mūsų broliai prieš raudonuo
sius teroristus sukilo. Pasak 
aukštųjų vokiečių karininkų, 
lietuviai sukilėliai kovėsi kaip 
liūtai, kaip geležiniai vyrai. 
Pasaulį Lietuvos vardas dar 
kartą sudomino. Laisvę ger
biančios tautos, ypač Ameri
kos įtakingieji žmonės ir 
spauda, į laisvę besiveržian
čiai mūsų tėvynei parodė sim 
patijų ir palankaus suprati
mo. Kokiais pinigais, kokia 
reklama laimėtum tautos a- 
teičiai didesnį ir svaresnį ar
gumentą, kai tas, kurį sukūrė 
tūkstančių idealingiausių pa- 
trijotų kraujo ir gyvybės au
ka?! Mes turėjome šį neįkai
nuojamą istorinį įvykį tik pa
brėžti ir pagarsinti.

O vis dėlto mūsų tarpe at
sirado ir tokių lietuvių, ku
rie kažin kokiais sumetimais 
brolių didžiąją auką pasisku
bino nuneigt, nubagatelizuoti 
netgi svetimiems... Jie tary
tum norėjo pasakyti, jog lie
tuvių tauta laisvės sąjūdžiui 
dar nepribrendusi, kaip anks
čiau kartkartėmis įrodinėda
vo, kad ji dar nepribrendusi 
demokratijai. Ak, tie „švie
siausi ir atsakingiausi va
dai”!

Dabar yra naujų rūpesčių. 
Iš Londono pranešama, kad 
ten dėl Baltijos valstybių a- 
teities nevengiama gana mi
glotų planų. Po lenkų-rusų 
sutarties pasirašymo, kaip 
žinome, Mr. Eden generolui 
Sikorskiui pranešė, jog britų 
vyriausybė nepripažins jokių 
(m. p-br.) buv. Lenkijos teri
torinių . pakeitimų.

Tie nusistatymai, numanu, 
gali liesti ir Vilniaus kraštą. 
Bet dar neviskas. Švedų ir ki
tų neutraliųjų spauda pakar
totinai iš Londono skelbia a- 
pie kažkokius busimojo Eu
ropoje įtakos pasidalinimus 
bei mažesniųjų tautų globė
jus. Dėl Baltijos valstybių 
„globos” jau dabar užkuli
siuose einančios tarp rusų ir 
lenkų varžybos. Į tarptauti
nių žurnalistų paklausimą ne
aiškiai atsakyta, esą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos klau
simas bus sprendžiamas pa
gal Jungt. Amerikos Valsty
bių nusistatymą.

Žinoma, visko dar gali bū
ti, bet jei jau Europos liki
mą spręstų anglosaksai, tai, 
nėra abejojimo, Lietuva dau
giau supratimo galėtų rasti 
tiktai Amerikoje, šia krypti 
mi todėl mūsų budėjimo ir vei 
kimo niekad nebus perdaug— 
atvirkščiai, jo bent iki šiolei 
greičiau permažai.

Po to, kai sunkiomis Lenki
jai dienomis Lietuva, sąžinin
gai laikydama neutralitetą, 
atsisakė nuo labai viliojančių 
pagundų, po to, kai lietuviai 
nuoširdžiai priglaudė dešimts 
tūkstančių lenkų kariškų ir 
civilinių pabėgėlių — po viso 
to lenkai antilietuvišką tarp
tautinę propagandą varo, at
rodo, dar sistematingiau ir at 
kakliau. Toji propaganda kar 
tais išsilieja net jau perdaug. 
Štai, Argentinos lenkų sava
noriai, vykdami į Angliją, į 
savo vėliavą įsirašė: „Už Au
šros Vartus”. Naujas lenkiš
ko naikintuvo tipas pavadin
tas „Wilno”...

Visos katastrofos lenkų 
imperialistinius palinkimus 
vargu bepagydys. Daugelis 
ženklų rodo, kad mes su jais 
dar kartą diplomatijos ar 
ginklo kovos lauke būsime 
priversti susikirsti.

Jei Lietuvos diplomatiniai 
pasiuntiniai ir toliau lietuviš
kiems reikalams tarptautinė
je plotmėje atstovaus bei 
juos gins tik tiek ir tik tokiu 
tempū, kaip Lietuvos Tauti
nis Komitetas Europoje, tai 
nedaug vilčių galėsime turė
ti iš tokios veiklos. Ko geres
nio laukti beliks nebent iš ne
akredituotų patriotų idealiz
mo. Yra gyvas reikalas la
biau įvertinti ir paremti mū
šų jaunutį Lietuvių Kultūrinį 
Institutą Chicagoje.

Mielasis profesoriau Pakš
te! Sunkiose sąlygose Tams
tai budėti ir veikti gal seksis 
geriau nei tiems, kurių ener-

Dienraštis „Į Laisvę” skelbia' 
buvusių politinių kalinių atsimi
nimus. Labai plačiai rašo vienas 
lietuvis kankinys, išbuvęs bolše
vikų kalėjime 11 mėnesių ir 12 
dienų. Praleidę jo pirmuosius 
pergyvenimus kalėjime, gautą 
maistą, suvaržymus, leidžiame 
tam lietuviui kankiniui kalbėti 
apie reikšmingesnius- dalykus, 
kurie įvaro šiurpulius:

„Kameras plaudavome kas
dien, bet dulkių ėjo debesimis, 
nes neleido antklodžių, drabu
žių ir čiužinių išdulkinti. Viskas 
buvo ant grindų sudėta, dau
giausia po čiužiniais, nes ant 
sienų kabinti neleido.

„Kiti sėdėjo buvusiuose kar
ceriuose, turėdami visa, kaip ir 
kiti, bet dienos šviesos nematy
davo — ir taip išsėdėjo 3-4 mė
nesius.

„Prižiūrėtojai kankinda v o
kaip įmanydami; visą laiką pa
mokslus sakydavo, leisdavo sė
dėti koją ant kojos susidėjus ar
ba ranka pasirėmus galvą įstri- 
žiau į sieną atsirėmus, taip pat 
apie savaitę laiko kai kurie ne
leisdavo sėdėti ant čiužinių, o 
galėdavome tik ant grindų sė
dėti arba vaikščioti, kiti, kaip 
Pranas čižinauskas, neleisdavo 
net leidžiamu laiku gulti, aiš
kindamas skyriaus vyresniajam: 
„tegul ... pabūna,.. ..nuramdysiu 
liūtus”, o keiksmų, keiksmų vi
sokiausių — keikdavo kaip kas 
įmanydamas.

„Kratas kamerose, išėjus į iš
vietę, darydavo du kartu per 
dieną ir grįžtančius iškrėsdavo 
kiekvieną sykį, žinoma, tai parė
jo nuo prižiūrėtojo. Dienos metu 
nuo 5 vai. iki 9 valandos mie
goti ar nusnausti nedavė, niekur 
negalima pasiskųsti, nes prižiū
rėtojas atsakydavo: „aš esu jūsų 
valdininkas, ką aš duodu, tai tu
rite, o kito negausite.”

Naktimis būdavo patikrinami, 
sąrašų sudarymas ir vedimas 
tardyti, tai kartais miegoti visai 
nebuvo kada. Prižiūrėtojui ki
šant raktą į skylutę, reikėdavo 
visiems išsirikiuoti ir ramiai sto
vėti.

„Kalinių maistą pradėjo val
gyti ir kai kurie prižiūrėtojai, 
tai visus riebalus ir tirštimus iš
graibydavo, o atiduodavo tik 
vandens skystimą, kai kuriose 
skyriuose buvo maisto dalytojai 
kriminalistai, kurie visus tiršti
mus išpildavo į išvietę, u pripii- 
ūavo į bakus šalto ir nevirinto 
vandens.

„Už tvarkos nesilaikymą baus
davo karceriu, kuriame būdavo 
langai atdari, nežiūrint šalčio di
dumo, turėdavai gulti ant neš
varių grindų netoli lango, tik su 
miline ar savo viršutiniu paltu. 
Per dieną duodavo 600 gr. duo
nos ir 2 stiklus šalto vandens, 
vėliau duoną sumažino iki 300 
gr. Karceriu bausdavo viršinin
kas pagal prižiūrėtojų parašytus 
pranešimus. Todėl karceriuose, 
kai buvo šalta, nušaldavo, su
sirgdavo ir pamėlynavę grįžda
vo. Galėjo bausti iki 7 parų be 
pertraukos, o vėliau iki 20 parų. 
Šiaulių kalėjime karcery laiky
davo tik baltiniais apsivilkusius.

„Žinias gaudavom iš naujai 
suimtųjų arba iš laikraščių, pa
vogtų iš prižiūrėtojų ar tardyto
jų. Nuo spalių mėnesio daugu
mu kamerų buvo galima sieno
mis morzes abėcėle susikalbėti, 
bet daug kas leisdavo neteisin
gų apie karo eigą žinių.

„Nuotaika pradžioje daugu
mos buvo bloga, nes apie bolše
vikų kalėjimą ir suimtųjų sušau
dymą gandus leisdavo kriminali
niai nusikaltėliai kirpėjai, o mes 
nežinodavom, kar naktį išvesda^ 
vo iš kamerų suimtuosius. Gavo
me žinių, kad rugpiūčio mėn. bu
vo sušaudyti gen. Skučas ir Po
vilaitis i? daug kitų, bet tai pa
sirodė netiesa, nes š. m. balan
džio 22 dieną jų abiejų parody
mai buvo duoti kitų bylose. Pa
sirodė vėliau, kad pradžioje rug-

piūčio mėnesio du transportus iš 
vežė į Minsko ir Maskvos kalėji
mus. Grąžintieji pasakoja, matę 
ir buvusį ministerį Tamošaitį, 
atvežtą į rampą Aleksote sura
kintomis rankomis.

„Vėliau, įpusėjus tardymams, 
nuotaika pasitaisė, persilaužėm 
ir prisitaikėm prie kalėjimo re
žimo: pradėjo mūsų jis taip ne
veikti. Nuo lapkričio mėn. 6 d. 
gaudavom mėnesiui nusipirkti už 
savo pinigus y2 kg- sviesto, nuo 
gruodžio mėn. dar % kg., o kai 
kada ir 1 kg. cukraus ir šoninės. 
Už tat kalėjimo maistas buvo vi
sai pablogintas: rytą juodos ka
vos puodžiukas su šiek tiek cu
kraus ir juodos ruginės duonos 
visai dienai 600 gr., pietums — 
arba kopūstai, arba gyvuliniai 
runkeliai, o vakare — kruopos. 
Porcija sriubos — vienas litras, 
bet visai liesa: šaltu vandeniu

sę metų slapstytis.
Užsukęs Panevėžin pas brolį, 

jo namie neradau. Brolis taip pat 
nuo čekistų buvo pabėgęs ir kaž
kur miškuose slapstėsi.

— Kelias buvo ir man į miš
ką.

Einan į mišką, reikalingas bu
vo ginklas. Pirmą revolverį pa
siėmiau iš milicininko Panevėžy
je.

Beslapstydamas radau brolį ir 
dar septynis tokius vyrus, kaip 
ir mudu. Vieną pavakarę žiuriu, 
netoliese kažkas sujudėjo krū 
muose. Jei krūmai juda, tai kas 
nors turi ir būti juose. Atsar
giai sėlinau viskam pasirengęs. 
Nagi žiūriu, mano tikras brolis 
pasiruošęs mane taip pasitikti, 
kaip patį didįjį savo priešą. Sa
kau: „Ką tu čia, Mikai, veiki?” 
O jis šypteli!

— Tą patį, ką ir tu.

lietuvišką 
dienomis 
neranda,

Skaitydamas 
laikraštį šiomis 
žmogus nieko ten 
tik visokius dejavimus apie

užuojautą lietuviams, 
dėjo pagalbos bolševiki 
vergtai Lietuvai. Daba 
pats šalies valdovas s:

loteri

dubenelis labai gerai išsiplausda- 
vo.

„Rusai kalėjime pasirodė pra
eitų metų liepos mėn. 22 d. ir 
pradėjo tardyti apie pabaigą lie
pos. Jų tardymo būdas yra visai 
kitokis, bet labai vienodas is ša
bloniškas. Pradžioje reikalauda
vo: „Papasakok savo darbus, ku
rie atvedė į kalėjimą.” Jeigu 
kas nepasakodavo, tam statyda
vo klausimus apie turto padėtį, 
savo ir tėvų, brolių ir seserų, 
užsiėmimus, savo biografiją, or
ganizacinį ir politinį savo ir ki
tų jų narių veikimą. Kai kuriuos 
tardė labai mandagiai, bet dau
gumą labai žiauriai, žinoma, to 
aprašyti neįmanoma trumpame 
rašiny: visas rusiškas biauriau- 
sių keiksmų žodynas buvo varto
jamas kiekvienam sakiny, daug 
buvo mušama rankomis, guminė
mis lazdelėmis iki apsvaigimo 
(rankos kitų būdavo surakintos 
užpakalyje), apipildavo šaltu 
vandeniu ir atsigaivinus vėl muš
davo. 3—5 sustoję. Badydavo a- 
datomis panages, veidą, geleži
mis mušdavo į tarpupirštes. Pa
sodinę ant taburetės vienodoj pa
dėtyj laikydavo iki trijų parų 
suvirš, neduodami snausti, vis 
mušdami ir jau ištinusias kojas 
spardydami, vėliau paguldydavo, 
duodavo užvalgyti ir, įnešę į au
tomobilį, nuveždavo į kalėjimu 
Vaikams įbauginti naudojo dre
siruotus šunis, žinoma, tokiu at
veju vaikas duodavo tokius at
sakymus, kokjų~iš jo reikalau
davo. Įvairiausių kankinimų ir 
gąsdinimų naudodavo ir mote
rims.

„Kai kurie išsigandę, kai ku- 
; rie patikėję pažadais, ypač buvę 
ankstyvesniais laikais pataikū
nai, biauriai ką žinodami, ar 
daugiau tikrai nežinodami, ar tik 
spėdami, apie kitus priplepėjo— 
tiek apie organizacijas, tiek apie 
atskirus asmenis. Manė, kad juos 
paleis, bet ir jų nepaleido ir jų 
nurodytus areštuodavo, o tų 
areštų siaubas kankino visus 
laisvėje gyvenančius. Kiti net 
pranešinėdavo apie jų kamero
je sėdinčių darbus ir kalbas tar
dytojams ir prižiūrėtojams. Ke
letas pamišo kalėjime.

„Teismai prasidėjo sausio mė
nesį tiems, kurių buvo aiškesni 
įrodymai ir „nusikaltimai”, pa
daryti prijungus Lietuvą prie 
SSSR, o kitus baudė NKVO ko
lektyvo nutarimu.Baudžiami bu
vo daugiausia nuo 8 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo iki 10 me
ti) ir sušaudymu. Daug nuteistų 
išvežė į SSSR kovo-birželio mė
nesiais, kur — nežinia. <

„Paskutinį sekmadienį dar bu
vo kalėjime nuteistų mirti žmo
nių 40, bet naktį išvedė apie 34 
žmones ir iš ketvirto skyriaus 
apie 80 tardomų žmonių, kur iš
vežė — nežinia.

„Negalima įsivaizduoti, kiek 
žmogaus sveikata gali ištverti. 

t kurie dar savųjų nematė — ne
nusiminkit per dąug — gali iš 
netyčių dar susirasti. Kai ką li
kimas išgelbėjo”.

Iki karo pradžios mūsų būre
lis, galima sakyti, tik žvalgėsi, 
bet kai suskambėjo pirmi karo 
aidai, iš pat ankstyvaus ryto 
pradėjom veikti. Telefono ir te
legrafo laidus nutraukėm.

Vos tik tai padarėm, žiūrim, 
keliu važiuoja pirmas raudonar- 
miesčių sunkvežimis. Sunkveži
mį prisileidom tiek arti, kad ga
lima būtų be klaidos iš revolve
rio pataikyti.

Pirmą kartą iššovėm salve. 
Šoferis susmuko ir sunkvežimis 
įvažiavo į griovį. Raudonarmie
čiai, persigandę, išsibėgiojo. Po- 
litrukas mėgino dar priešintis, 
bet nespėjo. Sunkvežimyje rado
me du kulkosvaidžiu, daug šo
vinių ir kelioliką šautuvų.

Vienas mūsiškių pabandė au
tomobilį. Sako, galima bus va
žiuoti. Ir nuvažiavom. Važiavom 
priešų ieškoti. Vienoje vietoje, 
tarp Panevėžio ir Naujamiesčio, 
raudonarmiečiai buvo įsirengę 
bokšte stebyklą. Ją pirmiausia ir 
užpuolėm.

Tinkamoje vietoje sustoję, 
pradėjom raudonarmiečius kul
kosvaidžiais šutinti. Neilgai prie 
šinęsi, mūsų kulkų pakirsti, ar 
iš baimės, iš bokšto vienas po 
kito iškrito aštuoni raudonar
miečiai.

Tuo pačiu laiku mus pradėjo 
šaudyti iš netoli buvusio sargy
bos busto. Šaudytis teko ilgiau, 
kol neišmušėm visų. Troboje 
buvo trys mongolai, ir kaip lau
kiniai iki paskutiniųjų priešinosi. 
Vienas sunkiai sužeistas mongo
las dar mėgino mano broliui į 
koją įkąsti. Pas mongolus ra
dom granatų ir kitokių šaudme
nų. Pasijutom galingi ir ryžo
mės leistis į didesnį žygį — link 
Panevėžio.

Artėjant prie miesto, pradė
jom sutikti vis daugiau ir dau
giau važiuojančių raudonarmie
čių. Lupėm visus. Didelį sumiši
mą šukelėm. Matėm, kaip sumi
šę raudonarmiečiai bėgo ir kaip 
juos politrukai šaudė.

Mes šaudėm, šaudė ir mus. 
Vieną mūsiškių sunkiai sužeidė, 
vairuojantį — lengviau. Auto
mobilis sustojo.

Teko kraustytis. Vieta pasi
taikė ne per geriausia. Mūsų 
būrelis persiskyrė pusiau.

Pirmadienio naktį apšaudėm 
daugelį raudonųjų dalinių. Pa
ryčiu sugedo kulkosvaidis.

O be kulkosvaidžio koks dar
bas, — šypsojosi pasakotojas,— 
Reikia gauti kulkosvaidį. Vieno
je vietoje skersai kelio padėjom 
rąstą ir laukiam, gal atveš kul
kosvaidį.

Privažiavęs sustojo kažkoks 
dengtas sunkvežimis. Naktis ty
li. Girdėti kaip keletas balsų ru
siškai koliojasi. Matom išlipa 
šoferis ir kažkoks civilis žmogus. 
Šovėm. Kariškis susmuko, o civi
linis nubėgo už sunkvežimio. 
Kad tai ims mus iš kulkosvai
džio šaudyti. Šaudom ir mes, bet 
į mus daugiau šaudo. Neliko ki-

TAIP BŪRĖSI PARTIZANAI
„Ūkininkų Patarėjas” apraši

nėja, kaip bolševikų čekistų te
rorizuojami lietuviai dėjosi į par 
tizanų būrius ir kovojo su rau
donaisiais okupantais.:

„Laisvės alėja eina nuo ilgos 
kelionės apdulkėjęs, suvargęs, 
skepetaite sužeistą ranką pari- 
šęs pusamžis kresnas vyras. Vei
de nematyti nuovargio, o akys 
spindi džiaugsmo viltimi. Tik ge
rai įsižiūrėjęs jo veidą, gali pa
žinti, kad tai yra žymus lietu
vių patriotinių organizacijų vei
kėjas.

Pasirodo, jis, kaip ir daugelis 
lietuvių paskutiniaisiais iki ka-

gija sunyko patogių rūmų 
prabangoje.

Pasisakyta, kad lietuviška
jai širdžiai būtų lengviau.

Verax.

ro dienas gyveno pavojingą ir 
nuotykių pilną gyvenimą.

Birželio 14 d. jį iš miego pa
žadino smarkus beldimas. Duris 
pats atidarė. I butą įėjo čekis
tai ir vienas vietinis svetimtau
tis bolševikas.

— Ar čia gyvena Jonas Arū
nas? — paklausė bolševikas.

— Čia. — atsakė. — Ko iš jo 
norit?

— Esi tremiamas ir skubiai 
ruoškis kelionėn.

Sumetęs Arūnas reikalą pra
dėjo su čekistais ginčytis, kad ne 
jis Arūnas, bet jo šeimininkas. 
Šeimininko namie nėra. Į Vilnių 
išvyko, ir tik po savaitės grįš.

čekistai svyruoja, bolševikas 
nervinasi. Kiek padelsę ir pasi
šnibždėję, iš buto išeina.

— Kaune man ne vieta, nes 
čia dažnas pažįsta, — pasakoja 
jis, — sekančią dieną jau buvau 
toli provincijoj, žinojau, kad

tos išeities, kaip mesti granatą. 
Priselinęs mečiau vieną, nume
čiau ir kitą, metu trečią ir pa
juntu, kad ranka dilgtelėjo. Čiup
teriu. Šilta ir šlapia. Sužeistas.

Gerai, kad granatų pabūgę 
raudonarmiečiai išbėgiojo, o 
šiaip būtų buvus sunki kova. 
Sunkvežimyje buvo kažkokios 
dėžės. Ilgai delsti negalėjom, 
nes girdėjosi dūzgiant kitus au
tomobilius. Padegę motorą, vis
ką palikom. Jau toli nuėję ma
tėm, kaip smarkiai pleška vi
sas sunkvežimis.”

Amerikos mokytojų fede
racijos susirinkime Detroite, 
New Yorko ir Philadelphijos 
delegatai pašalinti iš posė
džių kaip įtarti komunizmu.

Queens County vadovybė 
prašo daržų savininkus nuva
lyti savo daržus nuo dabar 
pradedančių žydėti žolių, ku
rios yra priežastimi šienligės 
— Hay fever.

žiaurių maskolių elgesį mūsų 
brangioje Lietuvoje. Vieni 
straipsniai giria lietuvių su
kilėlių didvyriškumą, kiti a- 
pibudina įvairių komitetų ir 
kongresų veiklą. Kiti straips
niai skatina žmones į dosnu
mą, mūsų prikankintiems bro 
liams Europoje. O kitų straip 
snių tikslas bus apsvarstyti 
įvairias galimas pasekmes 
šio karo. Bet ar matyti 
straipsnių apie dvasišką vei
klą Lietuvai padėti? Ne! Vie
nur buvo iškilmingos pamal
dos atlaikytos. Kitur buvo 
iškilmingos šv. Mišios atna
šautos. Ir užbaigta! Rodos, 
šios krizės valandą mūsų tau
tos mylėtojai ir vadai pamir
šta, kad, kas negalima žmo
nėms, galima Dievui! „Be ma 
nęs jūs nieko negalite pada
ryti”, — sakė Jėzus (Jono 
15, 5). Rodos, jie kreiptais į 
vien žmoniškas jėgas. O to
kios jėgos silpnos!
Šv. Vardo Vyrai.

Pavyzdžiui, Brooklyn© Ap
reiškimo parapijos Šv. Vardo 
draugijos nariai jau beveik 
metai, kai kalba rožančių už 
Lietuvos išvadavimą! Ar ran
dame kur nors širdingo pri
tarimo tokiam girtinam ir 
reikalingam darbui? Gaila sa 
kyti, kad ne!; Kur žinoma, 
kad tie Švento Vardo vyrai 
susirenka kas mėnesį ir at
kalba šventą rožančių? Jie 
naudoja tą vienintelį ginklą, 
priemonę atstatyti Lietuvą, 
vesti Lietuvos saulę į nepri
klausomybę ir ramybę! Valio, 
Švento Vardo vyrai! Jūs, o 
ne kiti pagerins Lietuvos pa
dėtį. Jūs tuo numylėtu, nepa
sipriešinamu ginklu išvaduo
site Lietuvą. Laikykitės! Gy
vuokite! Taip gyliai, taip ku
kliai vien savo 'laisvu noru 
ir atkaklumu tie tikri ir išti
kimi Lietuvos sūnūs veda ko
vą už Lietuvą ir lietuvius.!
Prie Dievo.

Šiuo laiku aš nenoriu kri
tikuoti tų visuomenės vadų, 
kurie taip gražiai ir garbin
gai dirba. Bet aš noriu pri
minti, kad be Dievo, be mal
dos, mes galime rašyti verkti, 
dejuoti, lakstyti po visokius 
politikus, rinkti tūkstančius 
dolerių ir dar daugiau pa
verkti ir nieko nenuveiksime. 
Jeigu norime laimėti, junki
me savo pasaulines ir dvasi
nes jėgas! Būtinai turime 
daugiau į Dievą kreiptis! 
Tas, kuris negali paaukoti 
maldų už Lietuvą ir Lietuvos 
reikalus, tas, kuris negali pri
siminti Lietuvos reikalų šv. 
mišiose nepakurstytas, tas, 
kuris nepasistengia parodyti 
nuolankumo žmonėms, kurie 
siunčia į dangų garbingą mal
dų harmoniją, tas tik kenkia 
tautos reikalams.
Darbo pamatas.

Pasauliniam karui pasibai
gus 1918 m. įvairių šalių pa
reigūnai visiškai atmetė pa
siūlymą pradėti savo susirin 
kimus ir konferencijas su 
malda (Mes taip gal nedaro
me, bet, atsiminkime, mes e- 
same katalikai). Pats šios ša 
lies prezidentas tuo metu 
užklaustas, ar popiežius bus 
pakviestas į tuos svarbius pa
sitarimus nustatyti taikos 
sąlygas, atsakė: Ko jis čia 
dar nori įsikišti?

O vos dvidešimčiai metų 
prabėgus tas pasaulis, tie gar 
sūs karininkai ir valdininkai, 
dabar randasi dar baises
niam audrų sūkuryje! ,‘,Be 
manęs jūs nieko negalite pa
daryti.” To Jėzaus įspėjimo 
jie nepaklausė! Ir tokia buvo 
ta „amžina” taika be Dievo! 
Todėl viso darbo pamatas 
turi būti pasitikėjimas Dievu. 
Visos mūsų jėgos, visi mūsų 
judėjimai turi jungtis su kar
šta malda.

Prieš kurį laiką dabartinis 
šalies prezidentas išreiškė

pragaro angelams tą pa 
kurią jis žadėjo pave 
tautom, versdamas sav 
dinius tokius mokesčiu 
keti, kad, rodos, Vok: 
tiranas atsikraustė į A 
ką. Toks yra vien ž 
darbas. „Jei Viešpats 
tys namų, veltui darbi 
tie, kurie juos stato. Je; 
pats nesergės miesto, 
budi jo sargas”. (Psaln 
2).

„Štai aš siunčiu jus 
avis tarp vilkų. Būkit* gausia reikia ne 
gudrūs kaip žalčiai, ir n 
tingi, kaip karveliai.” s 
10, 16). Taip Jėzus kat 
įspėjo! Ar lyg mes į 
kaip žalčiai, jeigu nesi ausileiskite, grie- 
tame, kad turime vei 
Dievu? Į tikrą darbą 
Štai programa:

1) Pamaldos (viešą 
nyčiose ar privatiškai 
tos) į Švč. Jėzaus Šir jutimoji priemo- 
zus apreiškė per šv. i Čia turiu pasa
tą Mariją Alacoque sa l 
žadėjimus žmonijai: 
šią švč. Širdį garbina, 
kuomet nežus.”

Redaguoja Eleono

OTINA AUK!
tęsinys)
•jjjyti savo vaiko 
įfomą?

ktos baisenybės 
į vaiką linkstant 
jjau pat liaukitės 
mos jo norus, ne-

įesavo valią. Su- 
įi neįveiksiąs nei 
liktumu, vaikas 
pasitaiso.
tai negelbsti, be-

dina t 
vaikui 
roving 
savo a 
lieka r 
vaikai.

Ties* 
svarbu 
mų. Ni 
melą, 
žmoga 
vienas 
gus, ti 
jei me 
save ii 
darni s 
melu j 
ant ku 
šaulio 
mi ir 
mes ba 
me.

Tode 
ko dor 
nuo m< 
kaip t; 
miau i; 
vaikai 
melo ri

Pirm 
melo r 
vaizdu* 
kant, t 
3, 4,5 
tiesą, ] 
bet ne: 
taip gy 
kad pa 
kr a, ka 
bas su 
na iš t 
vo mec

Vien 
vo par 
mokyk] 
kalbėję 
pripasa 
dalykų, 
girdėję: 
žmogau 
gėlus, a 
Kaip re 
apiet ž 
kas pat 
sumaįši 
jęs seni 
kė neti 
meluoti 
reikia r.

Dažn: 
gęs sav 
bėjęs. I 
jie new 
džius ir 
stengtis 
vaizduo 
netaisei 
mėgti p 
rijas ir 
luoti.

Tad 1 
ką jis i 
žiūrėdai 
tiesa, 
kiekviei 
kslumą. 
kite „m 
tyk, ar 
dar kai

g didelė vaikų 
gė. Bet tame at- 
i vaikas tebėra 

Kaipg reikia sutikti su 
tuva žus, jeigu lietuvi įjais, kurie sako 
rai pamylės tą Švč. Šii j geriausią vais-

2) šv. Rožančius (vi ilumo. Bet atsi- 
privatiškai atkalbėtas 
Rožančiaus kalbėjimu, 
kai ilgus metus pasek 
kovoje prieš eretikų į gausia lig trijų 
gas panaikint Dievo ba Met jis darne- 
Kodėl tas nepasiprieši 
ginklas, tinkamai nai 
neišves Lietuvos į tik šs nieko negelbs- 
priklausomybę ?

3) Šv. Mišios,
kurią Dievas visados jaužydi tokio 
Kodėlgi kunigai m >erk lik galo> 
nors kartą į savaitę sa pastatyti sa 
ciatyva atnašauti tą š] ^ysi įaį 
Lietuvos intencijai? C 4 reikia 
tieji dažniau į bažnyc N6lankyti ir Dievui, kij neįga£
Mišių metu nužengia ■ 
toriaus, priminti L 
reikalus ?
Ne gudrumą s.

Jeigu mes lietuviai 
programą ar jos dalį 
savinsime, tai galime h pavergti yai- 
palaidoti Lietuvą ir 1 :roU k pažadinti 
bę! „Jei Viešpats n Paduoti iš tos 
namų, veltui darbuoj. 
kurie juos stato.” Ojaose sveikuose 
žodžiams nepasprieš nnais trejais, ke- 
karščiausias Lietuvos renimo metais yra 
toj as! Mūsų vadinam 
jai ir visuomenės va( Me daugiau. Del 
geriausias tautos jėga 
ti prie darbo, bet jei vaikas turi į- 
nestatys Lietuvos, vėl ąvalią. Gerai au- 
buojasi tie, kurie ją iaklus vaikas ga- 
,,Būkite, tat gudrūs k 
čiai”.
bo. Junkime dvasines 
saulines jėgas. Teisių 
rėkime į šį darbą! *-\GUMAS

Kaip dirbti.
1) Kiekvienas žmo 

gul kasdien pasimeldž aiS iai 
Jėzaus Širdį, kasdiei yasi 
dalelę Rožančiaus atk 
kada tik galima iškll 
Mišias ir priima šv. E 
ją.

2) Draugijų nariai 
sus tuos darbus atlikt 
rai ar in corpore.

3) Ir svarbu būtį
kokį nors centrą, kuriį kad vaikai
tų žinoma, kokias dv visokių 
pareigas kiekvienas begalo ga_
apsiima atlikti! Tad( 
ganizuota dvasiška ,
duotų reikšmės visiėiMINKSMINIMŲ 
vių darbams. Tada ja 
pats statys Lietuvą, i --------
nesidarbuos tie, kurie 586 kyla nesan-

Atarime dėl pa- 
Kun. Thoma! ^vams daž’

ištė yra paskuti
nė; ją teimkite 
ė vaikas tebema

tos ir greit viską 
ii-jei visos ki-

sta sa čia štai kas: 
jjai laužyti tokio 
iškerk lik galo.
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20.
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rose labai Sunkus 
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- pasinėrę jame 
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hd retai kur 
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A išmokti tiesą, 
nsi meluoja ir 

oras yra pil-

to.

M jaunieji per
• Kauno miesto sv ^-.vaikams gi 
apsaugos skyriaus ve< nesuPran" 
sirašinėja gyd. V. La vertes,
• Kauno miesto 
skyriaus vedėjas V. 
skelbia, kad mokytoj: 
laisvę nuo savo tie: 
darbo laiką skirti visi 
niam darbui ypač sus 
su vaikų globos reiks

s no misistaty- 
'Iriežti savo rei

pkalingi pasi- 
[ Klysta tie, ku- 
umogus, asmuo 
f gyvenimo va
pi vien darbui,

nežiūrir 
būtų, k 
žmonija 
Žmogui 
tis. Jis i 
nori juc 
skaniai 
gali būt 
pajuoka 
siais d 
savo prt 
tumo.

Taip, 
tis to i 
minimai
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dienomis dėjo pagalbon 
neranda, • 

mus apie 
;esį mūsų 
je. Vieni 
tuvių su- 
ą, kiti a- 
mitetų ir 
ti straips- 
5 į dosnu- 
.tiems bro 
itų straip 
^svarstyti 
pasekmes 

• matyti 
sišką vei- 
? Ne! Vie- 
os pamal- 
;ur buvo 
šios atna- 

! Rodos, 
mūsų tan
iai pamir- 
lima žmo-___ ,__
i! „Be ma I Dievu? Įtity 

lite pada- štai program:
1) Pamaldų 

nyčiose ar pį 
tos) įšvčjg visa tai negelbsti, be- 
zus apreiškėpe [a paskutinioji priemo
ka Marija Air rykštė. Čia turiu paša- 
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Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė Spausdinami kas antra savaitė

Nedaug yra vertas pasi
karščiavimas, kuris tik žo
džiais baigias; tikrasis uo
lumas iškyla prakilniame ir 
nužemintame darbe.

M. Pečkauskaitė.

MOTINA AUKLĖTOJA
V. Šimaitis.

ŠVENTŲJŲ AKIŲ GELMĖS

Linksmas ir giedras pro
tas yra visa ko šaltinis, kas 
tik gera ir dora.
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Mieloji Palmyra,

Aš esu jauna moteris, bet 
jau keleri metai ištekėjus. 
Mano vyras gražus, bet labai 
žiaurus ir negeras. Bara ma
ne ir persekioja visur ir vi
same, bet mano visa nelaimė, 
kad aš jį labai karštai my
liu, į visus jo blogus elge
sius nutyliu, pajėgiu jam vis
ką atleisti, dovanoti, vis lau
kdama iš jo pusės kokio nors 
pasitaisymo. Bet, deja, juo 
toliau, tuo labiau jis mane 
skriaudžia ilgas dienas kaž
ko nekalba, laiku nevalgo, 
bet išeina iš namų. Vėlai nak
timis grįžęs nori mane rasti 
su paruoštu stalu ir šiltu mai
stu, kas man sudaro nepato
gumo, begalinio lūkesčio, įta
rimo gal ir bereikalingo, ir ti
krai mano mintys pradeda 
kažkur šlysti. Bijau savęs. 
Nežinau kelio. Būkit gera, pa
sakykit, ką man daryti?

Susirūpinusi Jonė.

kitų dorybių, kurios sutelpa 
mylinčioj širdy. Bet į platų 
okeaną puošniais, brangiais 
turtais prikrautam laivui pa
leisti be kapitono ir be vairo, 
būtų visai neišmintinga. Lai
vas neturėtų vienos krypties, 
būtų į visas puses bangų dau
žomas ir, galų gale, būtų keno 
nors pasavintas, arba piratų 
apiplėštas.

Panašiai ir su pilna dory
bių širdimi. Jei širdį paleisi
me vien tik troškimų okea
nais — jausmais, tad ir kil
niausią širdį, gražiausią mei
lę, nevedant protu o jaus
mais, sutinka baisūs gyveni
mo sūkuriai: nevilties, kerš
to, pavydo, gundymosi į sū
džius dorovės kelius, kurie 
iškraipo visą žmogaus mažu
tę istoriją. Atsiranda „prie- 
telių”, kurie, matydami ne
normalų šeimos gyvenimą, 
pradeda sukti pinkles. Tą kil
nios širdies meilę pasisavina 
koks nors prisiplakėlis; arba 
atsiranda ir daug gundytojų 
— „piratų”, kurie išplėšia 
kilniausius jausmus, išvagia 
doros žemčiūgus ir iš kilnios, 
brangios sielos — lieka tuš
čias išlukštentas kevalas be 
vertės ir be naudos.

Tad, neužtenka turėti ge
rus norus, kilnius troškimus, 
švelnius jausmus, atlaidžią 
mylinčią širdį, bet tas visas 
dorybes, tą turtingą širdies 
laivą, turi vadovauti budrus 
kapitonas — protas, kurs sa
vo tvirta valia valdytų vairą, 
padrikus jausmus.

Tamsta pati išpaikinai sa
vo vyrą, visame nutylėdama 
į jo blogus pasielgimus. Kai 
jis pradėjo elgtis blogai, tam 
sta jį nesudraudei neva my
lėdama. Čia gal ir buvo meilė, 
bet būtum didesnę meilę jam 
parodžius, švelniai persergė
dama nuo mažų klaidelių, ku
rios išsivystė i nepakenčia
mas. Tamsifotylėjai, viską 
nuleidai, nukentei, o jis neį
vertino jūsų geraširdiškumo. 
Pasinaudodamas Tamstos 
meile, vyliu lėtumu, pradėjo 
visame dominuoti, versdamas 
Tamstą sa%) verge.
Moteris neturi būti stumdo

mas balvonas, arba it geleži
nis robotas, kurį vyras užsuk 
tų kaip laikrodį, ir kad nak
tį jam grįžus — iššoktų šil
ti pietūs ant stalo. Kas kita, 
kai vyras ligi vėlyvos nakties 
dirba ir jo laukti su šiltu val
giu. Bet, jei vadžioja kažko
kį „ožį”, tai Tamsta geriau 
padarysi, jei pasiskirsi naktį 
savo poilsiui.

Išmesk iš savo minčių kaž
kokius stebuklingus lūkes
čius dėl jo „pasitaisymo”. 
Reik aktyvumo. Švelniai jam 
primink šeimynines pareigas. 
Duok jam suprasti, kad Tam
sta nebepakenti ilgiau tokio 
gyvenimo. Kalbėk, kad jis yra 
šeimos autoritetas, ir jei tas 
autoritetas nepavyzdingas, 
nukenčia šeimos garbė. Pasi
guosk, kad Tavyje kyla bai
sus nerimas, blogos mintys, 
kas su laiku gali atsiliepti į 
judviejų gyvenimo pažeidi
mą. Bandyk namuose suda
ryti jam jaukią ir malonią 
kompaniją, kad jis neturėtų 
progos supykęs iš namų išei
ti. Save ir namus visuomet 
pavyzdingai aptvarkyk, kad 
būtum patrauklesnė. Nepa
gailėk veidui neperdėtos ko
smetikos. Pasisiūlyk eiti su 
juo pasivaikščioti. Nerodyk 
jam perdidelio liūdesio. Nie
kada jam matant neverk. 
Stenkis jam su šlamančia 
gamta kalbėti įdomias temas. 
Dažnai prisiglausk prie jo 
rankų, nusišypsok. Juk Tam
sta jį myli. Gali būti laimin
giausia moteris, tik mokėk 
savo vyro meilę užsipelnyti 
sau. Venk visų blogų minčių. 
Žinai, kad mintys — planas, 
o paskui darbų pasėkos.

Linkiu, Jonute, laimės. Kas 
bus neaišku, rašyk vėl.

Tave užjaučianti
Palmyra.

Kur aš eisiu nuo Tavo akių?
Kur aš bėgsiu nuo šventojo veido? 
Tavo žvilgsnis virš marių tykių 
Ir bedugnių putojančių skraido.

Palaiminta sveikata! Bran
gesne už auksą ir turtus! 
Tu pietoj i dvasią ir praveri 
visas jos pajėgas. Kas tave 
turi, nedaug tegali trokšti. O 
nelaimingajam, kuriam ta
vęs trūksta — trūksta visa 
ko.

dina Vaiko būdą, iš melagių 
vaikų nesulauksime tikrai do
rovingų žmonių. Jie per visą 
savo amžių dažniausiai pasi
lieka ne Dievo, bet melo tėvo 
vaikai.

Tiesos meilė yra vienas 
svarbiausiųjįj dorovės įsta- 
mų. Nieko nėra biauresnio už 
melą, niekas taip nežemina 
žmogaus, kaip melas. Kiek
vienas at jaučiąs dorovę žmo
gus, turi pats save niekinti, 
jei meluoja; mes žeminame 
save ir purviname, bendrau
dami su melu. Kiekvienu savo 
melu griaujame tą pamatą, 
ant kurio stovi dorovinė pa
saulio tvarka. Apgaudinėda
mi ir klaidindami artimus, 
mes baisiai jiems nusikalsta
me.

Todėl, jei motinai rūpi vai
ko dorovė, ji turi saugoti jį 
nuo melavimo. Norint žinoti, 
kaip tai daroma, reikia pir
miau išsiaiškinti sau, kodėl 
vaikas® meluoja, kokios yra 
melo rūšys.

Pirmutinė ir ankstyviausia 
melo rūšis yra vadinamasis 
vaizduotės melas. Tikrai sa
kant, tai net nėra melavimas. 
3, 4, 5 metų vaikas kalba ne
tiesą, pramanytus dalykus, 
bet nesijaučia meluojąs. Jis 
taip gyvai viską vaizduojasi, 
kad pats nebeatskiria kas ti
kra, kas prasimanyta. Jis kal- 
bas su negyvais daiktais, ge
ria iš tuščios taurės, šeria sa
vo medinius arklius ir tt.

Viena motina paklausė sa
vo parėjusį pirmą kartą iš 
mokyklos vaiką, ką kunigas 
kalbėjęs per pamoką. Vaikas 
pripasakojo daugybę visokių 
dalykų, kuriuos buvo pirmiau 
girdėjęs iš motinos: apie 
žmogaus sutvėrimą, apie an
gelus, apie pirmąją nuodėmę. 
Kaip reikia, kunigas kalbėjo 
apiet žegnojimąsi. Mat, vai
kas pats nenusimanydamas, 
sumaįšė visą, ką buvo girdė
jęs seniau ir dabar. Jis pasa
kė netiesą, bet nenorėjo pa
meluoti. Už tokius melus ne
reikia nei barti nei bausti.

Dažniausiai vaikas paau
gęs savaime liaujas juos kal
bėjęs. Bet jei matome, kad 
jie nenyksta, vaikui užkliu
džius ir šešius metus, turime 
stengtis suvaldyti per stiprią 
vaizduotę, nes toks vaikas, 
netaisomas, gali ilgainiui pa
mėgti pasakoti nebūtas isto
rijas ir imti jau tyčiomis me
luoti.

Tu nuo amžių buvai ir esi
Ir danguj ir ramunės taurelėj — 
Aš tik lašas pilk am debesy, 
Aš tik dulkė ant purvino kelio.

Teka meilė čiobrelio širdy,
Liejas džiaugsmas dangaus debesėly... 
Darganoj Tu klausai ir girdi — 
Meldžias žiedas taurelę pakėlęs.

Seaminiokėms

Steme.

Skurdas marina žmoguje 
estetinius jausmus ir naikina 
grožės nuovoką.

Aistis.

Žmogaus siela yra pilna 
klausimų, į kuriuos nėra at
sakymo. Kodėl žmogaus sie
los esmėj yra ilgesys? Kodėl 
žmogus nutvėręs tai, ko bu
vo vijęsis, apsivilęs sako: 
„Ne, tat ne tai!” Kodėl žmo
gaus sieloje žydi gėlės, kurių 
kvapu niekas nesigėri? Kodėl 
jūs, saldžiosios, pirmosios lai
mės valandėlės negyvenate 
amžinu, niekad negęstančiu 
gyvenimu...

Šatrijos Ragana.

ATSAKYMAS:—
Meilė už visas dorybes kil

niausia. Ja remiasi kantrybė, 
ištvermė, atlaidumas ir-daug

Duonos trupinius 
pinti svieste ir jais 
išgriebti iš vandens kukuliai. 
Jie turi būti daromi prieš pat 
vartojimą, nes išeina skanes
ni.

pake- 
užpilti

Troškinta Vištiena
šaukštai riebalų; 4 svo

gūnai (supiaustyti) ; vienas 
žalias pipiras; pusė šaukštu
ko paprikos; maža dėžutė pa- 
midorų; y2 puoduko rūgščios 
grietinės; keli gvaizdikėliai; 
2y2 ar 3 svarų viščiukas; 
druskos ir pipirų pagal sko
nį.

Viščiuką supiaustyti į ma
žus gabalėlius apibarstyti 
paprika, pakepinti karštuose 
taukuose. Atskirame inde su
dėti riebalai, supiaustyti svo
gūnai, pipiras, pamidorai ir 
prieskoniai, pavirti 10 min. 
Vėliau sudėti apkepinto viš
čiuko gabalėliai ir troškinti 
ant lėtos ugnies. Saugoti, 
kad visuomet būtų sunkos. 
Reikalui esant — dapilti van
dens. Kart nuo karto pamai
šyti. Viščiukui išvirus, su
maišyti rūgščią grietinę su 
y2 puoduko sunkos ir tuo už
pilti viščiukas. Tirštesniam 
sosui padaryti, reikia 2 šauk
štai miltų praskiesti šaltame' 
vandenyje ir supylus į puodą 
leisti užvirti. Tuo tarpu su
pilus grietinę — virinti ne
bereikia. Prie šio viščiuko 
galima duoti makaronai arba 
bulvių kukuliai.

3

PLAUKYMAS
Bananų - Obuolių Tyrė

3 dideli obuoliai, 4 bana
nai, y2 puoduko vandens, Vi 
šaukštuko cinamono, x/z puo
duko cukraus. Sutarkuoki 
obuolius su žieve, supjausty
ti bananus į mažus gabalė
lius, užpilus vandeniu virki 
iki suminkštės. Pertrinus per 
sietelį įdeki cukraus. Vaikų 
maistui tas sudaro didelį pa
įvairinimą.

Ištikimybė atsveria auksą 
i? laisvę.

Mūsų geras išauklėjimas 
yra geriausias apsidraudimas 
nuo blogai išauklėtų žmonių.

Chesterfield

Plaukymas yra viena ge
riausių priemonių žmogaus 
fizinei sveikatai lavinti. Tu
ri didelės reikšmės higienos 
atžvilgiu. Plaukymas stipri
na kraujo cirkuliaciją, kvė
pavimą ir harmoningai deri
na daugelį raumenų.

Plaukymas turi ir pritai
komosios reikšmės. Asmens 
gyvybė yra labai apsaugota 
nuo netikėtų atsitikimų ir, 
be to, gyvam reikalui esant, 
pagelbėti skęstančiam. Pra
džioje, kol išmokstama pusė
tinai plaukti, tenka daug ko
voti su baime. Bet įsitikini
mas, kad laikytis vandeny 
yra labai lengva, tą baimę į 
greit prašalina. Plaukyti rei
kia tik iki pirmo įvargio, kad 
nuo pervargimo nesutrauktų 
mėšlungis kuris kūno dalies.

Po plaukymo iš vandens 
išėjus, patartina kūnas greit 
nusausinti. Sergantieji plau
čių ir širdies ligonis tegali 
maudytis ir plaukyti gydyto
jo patariami. *

Plaukant geriausia įkvėpti 
per nosį, o iškvėpti per bur
ną. Plaukymo menas reika
lauja, kad kūno paviršius pa
didėtų, sulaikant per daug 
kvėpavimą. Žmogui, skirtin
gai nuo gyvulių, reikia iš
mokti plaukymo judesius 
sausumoje, nes prigimti žmo
gaus judesiai ir vaikščioji
mas nėra tam pakankami.

Geriausia, kai pirmą sykį 
einant plaukyti, pirm to iš- 
išmokus plaukymo judesių, 
pradėjėją prilaiko kas nors 
ties krūtine, o vėliau tik pa
smakrėje. Išmokus gerai 
plaukyti, reikia būtinai ret
karčiais bandyti plaukti dra
bužiuose. Nelaimei atsitikus, 
nemėginus drabužiuose 
plaukti, ir mokėjimas gali 
neišgelbėti. K. S. D.

Galimas daiktas, kad kiek
vienas žmogus, pergyvenęs 
didesnį dvasios pakilimą są- 
vo išsvajoto idealo artybė
je, reaguoja į tai liūdesiu, 
kuris duoda pajusti skirtu
mą tarp idealo ir tikrovės.

J. M.

Vaisių Sviestas
1 svaras figų', 1 svaras ra- 

zinkų, 2 svarai džiovintų sly
vų — pamirkytų. Išrinkti 
kauliukus iš slyvų. Visus 
vaisius permalti per mašinė
lę. Galima smulkiai įpiaus- 
tyti puodukas riešutų. Užpil
ti 2 puodukus vandens ir 
nuolat maišant pavirti 20 
min. šaltoje vietoje — gali 
labai ilgai stovėti. Vasaros 
metu šis vaisių sviestas pui
kus daryti sandvičiams. Taip 
pat geras pertepimui pyragų.
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ntas išreiškė

• Kauno H 
apsaugos $ 
sirašinėja čj
• Kauno d 
skyriaus h 
skelbia, $ 
laisvę nuo H 
darbo laiku 
niam darbuiJ 
su vaikų L

Bulvių Kukuliai
svarai bulvių; y2 puodu- 
farinos; 3 kiaušiniai;

Tad liepkite jam pasakoti, Į virsll- 
ką jis neseniai yra matęs, 
žiūrėdamos, kad viskas būtų 
tiesa, tuojau taisydamos 
kiekvieną iškraipymą ir neti
kslumą. Ir niekados nesaky
kite „meluoji”, bet: „pamąs
tyk, ar taip buvo, atsimink, 
dar kartą pasakyk tikriau.”

(Bus daugiau)

4 
ko 
šaukštas druskos; % šaukš
tuko pipirų; y2 puoduko svie
sto; 1 puodukas duonos tru
pinių.

Išvirti neluptos bulvės. At
vėsus—nulupti, pertrinti per 
sietą. Gerai įšaišyti fariną. 
Sudėjus druską, kiaušinius, 
pipirus gerai išplakti. Dary
ti apvalūs kukuliai ir mesti į 
verdantį, pasūdytą vandenį. 
Virti, kol kukuliai išplauk į

Špinatų Salotas
1 pakelis želatinos, 1 šauk

štas šalto vandens, 1 šaukš
tas karšto vandens, 4 šaukš
tai virtų špinatų (spinach), 1 
šaukštukas citrinos sunkos, 1 
kietai virtas kiaušinis.

Pamirkyti želatiną šalta
me vandenyje, užpilti karštu 
vandeniu. Įmaišyti karštus 
špinatus ir citrinos sunką. 
Formos dugną padengti su- 
piaustytu griežinėliais kietu 
kiaušiniu, supilus mišinį pa
statyti šaltoje vietoje. Duo
ti į stalą su salotais ir pami- 
dorais.

Kai parafinas apšals, visą 
rožių puokštę įvynioti į gė
lėms viniojamą popierį, įdė
jus į dėžę laikyti sausoje, 
vėsioje vietoje; saugoti nuo 
sušalimo. Taip paruoštas ro
žes galima ilgai išlaikyti. 
Reikalui esant — rožes iš- 
vinioti, nupjauti parafinuo- 
tus galiukus ir įmerkti į 
drungną vandenį. Rožių pum 
pūrai gražiai pražydės ir 
rožės bus kaip tik ką nu
raškytos.

Sandvičiui pertepti: šaukš
tą sviesto suminkyti su y2 
puoduko grietininio sūrio, į 
maišyti 2 šaukštai medaus, 
įtarkuoti vienas
Skanu su bet kokia duona.

obuolys.

PASILINKSMINIMŲ VERTE

trodo, kad jaunieji per 
linksminasi, vaikams gi 
d tėvai visai nesupran- 
asilinksminimų vertės, 

leisto — seno nusistaty- 
per daug griežti savo rei- 
limuose.
ponijai reikalingi pasi- 
Bninimai. Klysta tie, ku- 
|ano, kad žmogus, asmuo 
idsas savo gyvenimo va- 
|s pašvęsti vien darbui,

nežiūrint koks tas darbas be
būtų, kaip jis asmeniui ar 
žmonijai reikalingas būtų. 
Žmogui yra įgimta linksmin
tis. Jis nori būti patenkintas, 
nori juoktis, dainuoti, šokti, 
skaniai valgyti, gerti. Jis ne
gali būti nepasikalbėjęs, ne
pajuokavęs su savo artimai
siais draugais, neišbandęs 
savo protinių gabumų, lanks
tumo.

Taip, pati žmogaus prigim
tis to reikalauja. Pasilinks
minimai padaro įvairios įta-

kos mūsų jausmams. Ir jei 
visoks pasilinksminimas lik
tų staigiai išbrauktas iš kas
dienės gyvenimo programos, 
staigiai atsilieptų į mūsų 
sveikatą. Žinoma, perdėtas 
pasilinksminimas lygiai ža
lingas, kaip per daug didelis 
liūdesys; nepabaigiamas po
ilsis tiek pat atneša žalos, 
kaip persidirbimas. Reikia iš
laikyti tinkama harmonija 
tarp darbo, poilsio ir pasilin
ksminimų.

Sistematingam darbštuo
liui reikalinga širdies saulu
tė — doras pasilinksminimas. 
Kaip gėlė vysta be saulės 
spindulėlio, taip nyksta ir tos 
širdys, kurioms draudžiamas 
visoks pasilinksminimas. Jau 
kartą įsikėriojęs sieloje tam
sus liūdesio kelmas, sunkiai 
beišraunamas. Geriau savo 
sielą apsaugoti nuo to. Tad, 
linksminkis ir leisk kitiems 
linksmintis — tik su saiku!

Aldutė.

Taukuose keptos bulvės 
daug skanesnės, jei pamir
kysime sūdytame, šaltame 
vandenyje.

Vaishj Punšas
4 puodukai karšto 

dens, 2 puodukai cukraus, 
viena dėžutė kapotų anana
sų, sunka 3 citrinų, 4 apel
sinų ir viena bonka selterio. 
Išvirti sirupą iš vandens ir 
cukraus. (Virti 15 minučių). 
Į ataušusį sirupą supilti 
sų vaisių sunką, selterį, 
šaldyti.

van-

vi- 
at-

Rožės Žiemai
norėtum savo darže-Ar

lio rožių turėti net Kalėdi
niam stalui papuošti? Jei 
taip, tai štai ką padaryki: 
išrinki rožių tuos pumpu
rus, kurie tik pradeda ro
dyti savo spalvą. Palauki 
kol ryto rasa nudžius nuo 
jų, tada aštriu peiliu nu
plauki kuo ilgiausiais kotais 
ir tuojau, nieko nelaukus, 
koto galiukus padažyki į 
anksčiau ištirpytą parafiną.

Jei virtuvės reikalams rei
kalingas tik kiaušinio bal
tymas, tai reikia perdurti 
kiaušinį,, atsargiai nuleisti 
baltimas. Likusi kiaušinio 
trynį įvynioti į popierį ir 
laikyti šaldytuve.

Piano baltus klavišus gra
žiai galima nuvalyti, krei
dos miltelius sumaišius su 
citrinos sunka.

Lakuotos odos batukus ir 
rankinukus galima gražiai 
nuvalyti baltu actu.

salotų žalymynus 
su actu ir alyva 
pirma pabarstyk 

sumai-

Jei nori 
sumaišyti 
— visada 
druska, pipirais ir
šyk su alyva, tik paskui su 
actu. Uždėjus actą pirma — 
aliejus nesimaišys su dar
žovėmis, bet nuslinks į dug
ną.

JUOKTIS SVEIKA

Nepavydėtinas Darbas
— Eidamas vakar namo su 

tikau Barborą, labai gailiai 
verkiančią, — tarė vienas 
kūmas.

— Ko gi ji taip verkė? — 
paklausė antras.

— Na gi sakė, kad tik ką 
buvo užėjus pas burtininkę ir 
toji pasakius, būk jos vyras 
sunkiai dirbąs prie ugnies. 
Kadangi jos vyras jau seniai 
miręs, tai graudu pasidarė, 
kai jai paaiškėjo, kur jos vy
ras randasi.



Pittsburgh, Pa.
Naujoji šv. Pranciškaus 

Akademija
Atsilankiusieji naujoje mo

kykloje pastebės gerai ap
šviestus klasių kambarius, il
gus terazo koridorius, puikiai 
įrengtą valgyklą, chemijos ir 
biologijos laboratorijas, įren
gimus krutamiems paveiks
lams, komercijos mokslo pa
talpas su įvairiomis biznio 
kursams mašinomis, rūbų 
siuvimo sale, namų ruošos 
kurso reikmenis, tinkamą 
mergaičių sportams aikštę ir 
t. t.

Akademija valstybės mok
slo departamento akredituo
ta. Čia įgyti kreditai būna 
perkeliami į kitas įstaigas ir 
abiturietės turi teisę stoti į 
kolegijas ir universitetus be 
egzaminų. Kursai yra trejo- 
pi: Akademiškas, kolegijai 
prirengiamasis, Komercijos 
ir Bendarsis (Academic, Co
llege Preparatory, Commer
cial and General). Prie šių 
dar prisideda pamokos muzi
koje, virimo ir siuvimo kur
sai; piešimo, kūno kultūros.

Šiemet pridėta pradžios 
mokyklos kursai — 7, 8 sky
riai ir daugelio apylinkės gy
ventojų prašymu, įsteigta ir 
pradžios mokykla 1 ir 2 sky
riaus jaunuoliams.

Tikybos Pamokos
Religijos pamokoms vado

vauja tėvai pranciškonai iš 
netolimo vienuolyno, pagal 
diecezijos nustatytą tvarką. 
Be kasdieninių religijos pa
mokų, mokinės lavinamos vi
sose katalikiškose pratybose, 
mokomos vesti draugijas, da
lyvauti katalikiškoje veiklo
je savo parapijoje, apašta
lauti. Jos atlieka uždaras re
kolekcijas, mokomos pažinti 
ir pamilti šv. Pranciškaus 
dvasią ir gyvenimo dėsnius.

Lietuvių kalbos pamokos 
dėstomos kasdien, pagal mo
kinių pažangą. Šį skyrių ve
da seserys, studijavusios Lie
tuvoje. Lietuvaitės akademi-

kės puikiai dainuoja lietuviš
kas daineles, sužavi svečius 
gracingais lietuvių tautiniais 
šokiais, rengia teatrėlius aka
demijoje ir apylinkės para
pijose, rašo straipsnelius ir 
studijuoja Lietuvos istoriją 
ir literatūrą.

Seserims mokytojoms šią 
vasarą lietuvių literatūros 
kursus dėstė iš Lietuvos at
vykęs literatas p. A. Vaičiu
laitis.

Bendrabutis. Mergaitėms, 
negyvenančioms Pittsburghe, 
palaikomas bendrabutis prie 
pat akademijos ir seserų ap
rūpinamas. Tikybos, lietuvy
bės, mokslo ir sveikatos daly
kuose mergaitės, gyvenančios 
bendrabuty, pilniausiai pa
tenkinamos. Atskirai nuo 
akademijos bendrabučio ve
damas kitas bendrabutis, vie
nuolyno patalpose, toms mer
gaitėms, kurios turi troški
mą stoti vienuolynan užbai
gus akademiją.
Socialė veikla ir sportas. Šv. 
Pranciškaus idealų prisilai
kant, akademijos mokinės 
auklėjamos socialėse dorybė
se, kurias jas darytų tinko- 
momis visuomenės narėmis ir 
pratintų jas taikintis prie gy
venimo aplinkybių ir moky
tų sugyventi su žmonėmis.

Mergaičių sporto programa 
pritaikinta prie valstybės už- 
girtų kūno kultūros ir spor
to kursų.

Informacijos reikalu rašy
kite:
Principal, St. Francis Acade

my, Hamilton Road,
South Hills, Pittsburgh, Pa.

Washington, D. C.
Lietuviai kariai

Bernardas Esunas, stam
bus, aukštas lietuvis, šiomis 
dienomis pakeltas į karo avia
cijos leitenantus. Lakūnu bū
ti jis pasiruošė Barksdale 
Field, Shrevesport, La. Jis 
yra baigęs Texas universite
tą, kur pasižymėjo sporte.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Vaišmantas pašoko ir taip pat pažiūrėjo pro langą.
— Iš tiesų jis! Koks jam noras dabar viešai rodytis! 

Juk jį žandarai tuoj suims ir įkiš į kalėjimą ar išsiųs 
į frontą.

Vos spėjo ištarti tuos žodžius, Andrius jau buvo vi
duje ir linksmai su jais pasisveikino.

— Na, kaip sveikata? Kokios naujienos? — klausi
nėjo vaikinas.

Juodu akyliai į jį pažiūrėjo. Tas pats ryžtingas vy
rukas, tik kur kas linksmesnis, šypsojosi tarsi radinį 
radęs.

— Naujienos blogos, — atsakė Vaišmantas, — bet 
tai, tur būt, ir tau nebe naujiena, kad paskelbtas ka
ras ir mobilizacija. Nors miškuose gyveni, bet gal te
ko nugirsti.

— Miškuose gyvenu — visu veidu nusišypsojo An
drius. — Aš dabar tik iš naujokų ėmimo stoties. Įsto
jau savanoriu į rusų armiją!

Vaišmantas su Bitinu, abu drauge, tarsi pagal ko
mandą, pašoko lyg spyruoklių paspirti.

— Į rusų armiją savanoriu! Tu, rusų priešas ir re- 
voliucijonierius! Ne, tu juokauji, brolyti, — negalėjo 
atsistebėti Vaišmantas.

Andrius vis plačiai šypsojosi.
— Kad ir revoliucijonierius ir rusų nekenčiu, bet ko

kį biznį padariau!
— Jau apie biznį tai nė nekalbėk. Palydėsi savo drą

sią galvelę ir tuomi visas biznis užsibaigs.
— Bet kokią miną padarys Pomadinas su Bezicku, 

sužinoję, kad aš garbingai priimtas į rusų armiją ir 
einu kovoti už carą ir tėvynę! Cha! cha! cha!

„Iš tiesų, nuo vargų ir rūpesčių vaikinui kas nors 
galvoje susimaišė” — liūdnai pagalvojo Vaišmantas, 
bet garsiai to nesakė, tik labai atsargiai paklausė:

— Bet, Andriuk, ar... ar tu miegojai pereitą naktį? 
Gal kelinta diena jau nevalgęs? Aš nė nesusipratau 
pirmiausia to paklausti. Tuoj pasirūpinsiu apie užkandį.

Ir Vaišmantas skubiai pakilo. Andrius jį sulaikė.
— Ne, pons Vaišmantai, aš — aš sotus ir išsimie

gojęs. Užkandžio nereikia. Tur būt, iš mano kalbos pa
darote išvadą, kad aš jei ne visai pamišęs, tai bent tiek 
susinervinęs, kad padariau beprotišką žygį. Bet aš tai

Dabar jis paskirtas lakūnų 
mokytoju.

Bernardo brolis Ladislaus 
daug veikęs Baltijos Ame
rikos draugijoje, šiuo metu 
atlieka karinę prievolę Mary
land valstybėje. Nuo rugsėjo 
15 d. išvyksta karinių praty
bų į Virginia ir Carolina val
stybes.

H. V. S.

Mt. Carmel, Pa.
Primicijos

Rugpjūčio 24 d. Šv. Kry
žiaus parapijoje, įvyko iškil
mingos kun. Antano P. San- 
džio, MIC, primicijos. Tai bu
vo pirmos šios parapijos 50 
metų gyvavime primicijos.

Ilgą laiką ruošėsi parapija 
priimti naujai įšventintą ku
nigėlį. Ir gražiai iškilmės pra
leistos. Procesija buvo iš kle
bonijos į bažnyčią. Choras 
užtraukė „Ecce Sacerdas Ma
gnus”. Asistoje buvo arkiku- 
nigu kun. dr. Juozas B. Kon
čius, vietos klebonas; dijako- 
nu kun. Jonas Jančius, MIC, 
subd. kun. Antanas Mičiūnas, 
MIC; apeigas tvarkė kun. 
Andrius Naudžiūnas, MIC; 
patarnavo klierikai S. Laury- 
naitis ir Vladas Karaveckas 
ir gražiai prirengti altoris- 
toai. Pamokslą pasakė kun. 
Dr. Juozas Vaškas, MIC, Ma- 
rianapolio Kolegijos rekto
rius. Šventoriuje matėsi kun. 
Juozas Karalius iš Shenan
doah, kun. Lunskis, vietinis 
vikaras, kun. Pobleschek, len
kų klebonas, kun. Marcinke
vičius iš Kulpmont, Dr. A. 
Rakauskas, MIC. Choras gie
dojo šiam įvykiui prirengtas 
Mišias. Po pamaldų naujas 
kunigas teikė visiems savo 
kunigišką palaiminimą.

Tuojau po pietų įvyko Pri- 
micijantui pagerbti bankie- 
tas, Šv. Kryžiaus mokyklos 
salėje. Daugybė žmonių da
lyvavo. Jaunutėlių choras pa
sirodė programoje. Iškilmių 
vedėju buvo „dzūkų kara
lius”, kun. J. Karalius. Kal
bėjo Dr. Rakauskas, kun. Mi- 
ciūnas, kun. Dr. Vaškas, P. 
Milinkevičius, kun. Sandžio 
moksladraugis, kun. Dr. Kon
čius. Primicijanto mamytė 
didžiai susijaudinusi tarė šir
dingą ačiū.

Paskutinis kalbėjo pats 
Primicijantas. Savo gražia 
lietuviška kalba visiems pa
dėkojo už parodytą pagarbą 
ir patirtus malonumus. Po 
bankieto visi dalyviai gavo 
progos su nauju kunigėliu 
pasisveikiniti ir jį apdovano
ti.

Trumpai pasisvečiavęs sa
vo tėviškėje, šį mėnesį kun. 
Antanas išvyksta į garsųjį 
Lavai Universitetą, Kanadon, 
siekti aukštųjų mokslų ir lai
psnio.

Sukaktuvės
1942 m. kun. Dr. Juozas B. 

Končius, parapijos klebonas, 
minės kunigystės sidabrinį 
jubiliejų. Tais pačiais metais 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
ja sulaukia savo auksinio ju
biliejaus. Parapijiečiai ruo
šiasi prie tų iškilmių ir lau
kia tų malonės metų.

Koresp.

Jersey City, N. J.
Basanavičių laidotuvės

Rugpiūčio 28 d. šv. Onos 
lietuvių par. bažnyčia turėjo 
nepaprastai gedulingas pa
maldas, kuriose melstasi už 
aštuonis Basanavičių šeimos 
narius, žuvusius automobi- 
liaus nelaimėje. Maža bažny
čia negalėjo sutalpinti gausių 
minių žmonių, kurie susirin
ko pareikšti savo paskutinę 
pagarbą nelaimingai žuvu
sioms. Didelė dalis susirinku
siųjų paprastų, smalsių žiū
rovų, bet daug, ypač lietu
vių, susirinko giliai susikau
pę-

Prie didžiojo altoriaus 
giedotas mišias laikė kleb. 
kun. J. Šernius, o prie šoninių 
— kun. K. Paulionis ir kun. 
M. Kemėžis iš Bayonne. Kun. 
Šerniui patarnavo kunigai 
broliai M. ir W. Hornak. Taip 
pat tarnavo klierikai: D. Po
cius, J. Svirnelis ir Ant. Ka
sparas.

Kūnai į šv. Kryžiaus kapi
nes, Arlington, N. J. buvo ve
žami penkiais automobiliais 
trijų mergaičių karstus vežė 
vienas automobilis), o paly
dovų buvo kelios dešimtys au
tomobilių. Ir taip palaidoti 
aštuoni Basanavičiai: Juo
zas Basanavičius, jo žmona

gerai apgalvojau. Jei būtumėte mano padėjime, tai ne
žinau, ar kitaip būtumėt pasielgę. Kas gi man belieka 
daryti? Aš žandarų gaudomas, kaip žmogus, neturįs 
pilietiškų teisių. Jeigu jie mane suims — o suimti da
bar lengviau negu kada nors — tai koks gi mano liki
mas. žinoma, kalėjimas, bet ir to vargiai užteks. Karo 
metu veikia karo teismas, gi jo ištarmė tokiam kaip 
aš — tikras sušaudymas. Ar ne geriau užbėgt jiems už 
akių ir man pačiam pulti liūtui į žiotis? Ir, žinote, pui
kiai pavyko! Nė neklausinėjo, kas aš pervienas, ką vei
kiu ir kokia mano praeitis. Dabar aš turiu garbės bilie
tą ir galiu parodyti nosį bet kokiam žandarui.

Iš tiesų, vaikinas kalbėjo visai ne kaip beprotis. Prie
šingai, atrodė, jis labai gudriai išsisuko iš sunkios pa
dėties. Savo mintyje Vaišmantas negalėjo nepagirti 
Andriaus strategijos, bet vienas dalykas buvo jam lyg 
neaiškus. Ar gi Andrius būtų visiškai išsižadėjęs savo 
revoliucijonieriškų pažiūrų? Taigi, tą klausimą jis ir 
užkliudė.

— Tas viskas labai puikiai sugalvota, ir turiu pri
pažinti, kad ir aš pats, nors senas ir visa ko patyręs, 
vargu taip gabiai būčiau iš bėdos išsisukęs. Bet, dova
nok, tamsta, kad čia paliesiu asmenišką dalyką — kiek 
aš numanau, esi socialistas. Kaip gi taip lengvai išsi
žadėjai savo principų ir linksmu veidu stoji į kariuo
menę kovoti už carą ir tėvynę?

Andrius išpūtė akis.
— Aš socialistas? Iš kur tamsta tai išlaužei?
Dabar jau Vaišmantas nustebo, bet jo nuostaba buvo 

jauki ir linksma. Jam lyg ant širdies palengvėjo.
— Labai atsiprašau, kad bereikalingai tamstą įta

riau, ir turiu pasakyti, kad didžiausiu malonumu atsi
prašau. Man tuoj linksmiau pasidarė, kai užginčijai, 
kad esi socialistas. Ir pirmiau toji mintis nebuvo man 
atėjusi į galvą, bet tas paskutinis revoliucionierių mi
tingas jūsų namuose...

— Tai jau apie tai žinote? — greitai pertarė Andrius.
— Visa apylinkė apie tai šneka, — įsikišo Bitinas. 
Andrius sugriežė dantimis.
— Bepročiai! šiaudadūšiai! Taip ir maniau, kad vi

siems išplepės. Bet aš jiems iškrėčiau gražų šposą. Įsi
vaizduokit: pačiam revoliucijonieriškų kalbų įkaršty 
aš nežymiai pabeldžiau į duris, kad atrodytų, jog kas 
iš lauko nori įeiti į vidų. Išeinu į priemenę, valandžiu
kę pats su savim pasišnabždu ir sugrįžęs paslaptingai 
pranešu, kad į mūsų namus ateina būrys ginkluotų žan
darų. Reikėjo jums matyti, kaip tie drąsuoliai social- 
revoliucijonieriai išdūmė pro duris! Zuikiai nebūtų 
greičiau išbėgę. Cha! cha! cha!

Ne tik Andrius, bet ir Vaišmantas su Bitinu garsiai 
nusijuokė.

— Žinai ką, Andriau, — linksmai tarė Vaišmantas, 
— aš negaliu atsigėrėti tamstos sumanumu. Bet kam

Blanche, dukterys Charlotte, 
8 metų, Marijona 6 metų ir 
Uršulė, 4 metų; brolis Vin
cas 31 metų ir seserys Elz
bieta, 25 metų ir Ona, 19 me
tų. Liko giliame nuliūdime 
motina, brolis Kazys ir dvi 
seserys.

Basanavičiai seni Jersey 
City gyventojai, lietuviškos 
veiklos uolūs rėmėjai. Stam
bios dalies šeimos tragiškas 
žuvimas giliai sujaudino vie
nius ir apylinkės lietuvius. 
Ypač giliai šią nelaimę atjau
tė vyčiai, kurie gausiai daly
vavo šermenyse ir laidotuvė
se.

Jungtinį chorą sudarė Pitts- 
tono, Plymouth©, Luzerne, 
Kingston©, Miners Mills ir 
Wilkes Barre choristai. Į iš
kilmes atvyko keli tūkstan
čiai lietuvių.

Įžanginę kalbą pasakė dr- 
jos pirmininkas Pr. Katilius. 
Programai vadovavo adv. A. 
Valincius-Wallace. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo „Ameri
kos” redaktorius.

Šios apylinkės Lietuvių 
Diena pirmą kartą suruošta 
1914 m.. Jos sumanytoju ta
da buvo Vincas Kvietkas, da
bartinis L. R. K. Susiv. cen
tro sekretorius.

nai pribręs už 10 metų, 
metų už kiekvieną boi 
mėnuo gausi $50.00.

Kl. Bet man reikia k 
nuo daugiau nei $50.

Ats. Turėtum tad did 
bonus pirkti. Kiekvieni 
bonas dabar už 10 me 
$100. vertės. Tuo pat 
Jūsų pinigai pagelbės 
sybei šiuo nepaprastu

pros zit
^PAMIRŠTA

Spalių 5 d., Buenos 
Argentinoje, bus vain 
Švč. Panelės Rožančiai 
tūla. Vainikavimo ap 
dalyvaus kardinolas C 
Buenos Aires arkivysk

jjtjnias „Ameri- 
; šį sekmadienį, 
įgalės dalyvau- 
j" naujo interty- 
įjšftmame pikni- 
įiko neužmiršo, 
•įs buvo atsilan- 
į" įstaigoje, la- 
įavo negalėsiąs 

padėjo ant 
pakinę, palydėda-

Trečiadie 
yra laimėj i 
ga tik 35 c( 
mėjimų.

LRKSA 
susirinkim? 
nį, tuoj pc 
rie nori sai 
sti, prašon 
kimą.

Philadelphia, Pa. Baltimore, Md.

Rugp. 21 d. mirė S. M. Ba
sanavičius, išsirgęs apie dve- 
jis metus po susižeidimo. Ve
lionis buvo tik 28 metų am
žiaus, pasižymėjęs X-Ray pa
veikslų traukėjas. Priklausė 
prie įvairių draugijų. Nuliū
dime liko sesuo ir du broliai.

Darbininkų šventė buvo 
graži, diena šilta, kai kurie 
lietuviai mažose siuvyklose 
dirbo, o visam mieste tikra 
šventė.

JDUCllUO JrxXX dX XXX V y OIX 1’1”** •
 J įis linkėjimais

Philadelphijoje nuo 
ligos, mirė Thomas 11 ”Amer1’ 
ubagas, kuris per meti 
šydavo išmaldos ir pa 
nėdavo skustuvams ge 
Policija rado jo skudi 
$1,900.00 pinigais ir $ 
bankų knygutėse.

Maspc

Vasaros linksmybės jau 
baigėsi, visi moksleiviai grį
žta prie savo knygų. Prisi
mena prof. K. Pakšto pasa
kyti žodžiai: „Jei vieną kal
bą moki, tai vienas esi, jei dvi 
kalbas moki, tai atstovauji 
du žmones — kiek kalbų mo
ki, tiek žmonių gali atstoti”. 
Tad leiskime lietuvių jaunuo
menę į savo parapijines mo
kyklas.

Rugp. 26 d. įvyko milžiniš
kas veteranų paradas, kuria
me dalyvavo 750,000 asmenų. 
Didžiausias dalinys, atrodo, 
buvo iš Massachusetts. Pu
blika daugiausia plojo Bosto
no benui. Visos gatvės buvo 
tinkamai išpuoštos. Parade 
dalyvavo ir šių metų karei
vėliai iš Fort Dix su savo be- 
nu.

K. D.

Kun Dr. L. J. Mendelis su
grįžo iš atostogų.

P. Valukas, 80 metų žmo
gus, dirba už šlaviką p. Mi
liausko siuvykloje. Jis mano 
neužilgo mirsiąs, bet atrodo 
dar sveikas. Jis turėjo antrą 
dalį Lalio žodyno, kurį pado
vanojo šv. Kazimiero Sese
rims, Šv. Alfonso lietuvių mo 
kyklos mokytojoms.

Praeitą savaitę palaidotas 
J. Juškelis, nuo seniai džiova 
sirgęs; dirbdavo ūkyje.

Šventi Kryžiaus Keliai 
Marianapolyje labai šventus 
jausmus sukelia lietuvio šir
dyje, kai atmeni tas grau
džias giesmes ir ašaras Vil
niaus ir Žemaičių Kalvarijo
se. Tas pats šventumas plau
kia iš Marianapolio į mūsų 
lietuviškas parapijas Ameri
koje, kai ten kas sekmadienį 
3 vai. jais einama.

J. K.

Wilkes Barre, Pa.

„Dainos” draugija rugsėjo 
1 d. suruošė Sans Souci par
ke 28 Lietuvių Dieną, kurios 
svarbiausią programos dalį 
sudarė šešių chorų jungtinio 
choro dainos. Jungtiniam cho 
rui vadovavo muz. J. Stulgai- 
tis, Švč. Trejybės par. varg.

APSAUGOS BONŲ 
KLAUSIMU

Kl. Norėčiau užsitikrinti 
sau pastovias pajamas, kai 
pasitrauksiu iš darbo. Ar tai 
galima padaryti perkant Ap
saugos Taupymo bonus.

Ats. Taip. Jei pirksi boną 
už $37.50 kas mėnuo, tie bo-

gi jiems taip padarei? Juk tai svečiai ir ,be to, jie ta
rėsi apie svarbius dalykus. Nė pabaigti jiems nedavei. 
Turėjai turėti svarbių priežasčių taip pasielgti.

— Visai ne svečiai, — atšovė Andrius, — o jei sve
čiai, tai nekviesti. Atsibastė patys ir elgėsi labai ne
mandagiai. Aš, žinoma, iš tokių žmonių nereikalauju 
ypatingo mandagumo, tegu elgiasi kaip tinkami. Bet 
jie pradėjo aiškiai mane užgaulioti. Vienas tiesiog į akis 
pasakė, kad aš negana mokytas, nesuprantu socializ
mo ir kad jie tik iš gailestingumo gali mane kaipo ža
lią medžiagą sunaudoti. Tiesa, kiti jį subarė, bet tokiu 
tonu, tarsi jie man daro malonę, pakviesdami tokį ža
liūką į revoliucijonieriškus žygius. Tegu būtų ir taip. 
Tegu aš ir pakankamai neišmokslintas, bet ne tokiems 
pereivoms mane mokyti ir rodyti man gailestingą pro
tekciją!

Andrius net visas užkaito. Matyti, jam buvo skaudu 
atsiminus, kaip tie eserai skaitė jį neišmokslintu — 
bet kam gi nebūtų skaudu? Nėra didesnio užgaulioji
mo, kaip duoti žmogui suprasti, kad protiškai jis že
miau už tave stovi.

— Čia, tur būt, kas nors netaip, — tarė Vaišmantas. 
— Aš nemanau, kad jie tave skaito už save žemesniu. 
Man rodos, kaip tik priešingai. Pažiūrėję į tavo raume
ningą išvaizdą ir drąsias akis, jie pajuto pavydo jaus
mą ir tiksliai norėjo tave pažeminti.

Andrius susimąstė.
— Greičiausiai taip ir buvo. Vieną tai jau tikrai pa

vydas graužte graužė. Ir, apskritai, jie padarė man blo
giausio įspūdžio. Tai kažkokie padaužos, tarp jų pora 
žydpalaikių.

— Na, to gero niekur netrūksta, kur tik yra progos 
kokią netvarką padaryti. Bet, apskritai imant, matau, 
kad tavo nuomonė apie socialistus nepergeriausia.

Andrius valandėlę patylėjo, paskui tarė:
— Socializmas teorijoje gal kai kuriuose dalykuo

se ir pakenčiamas, bet kai susiduri su pačiais socialis
tais, tai tenka skaudžiai nusivilti. Tai kažkokie palie
gėliai. Pas juos viskas tuščia ir sausa. Kur ne Marksas 
ar ne jo mokslas, ten jiems nieks nesvarbu. Tokių siau
rų žmonių nėra visame pasauly. Pas juos rodos ir jaus
mai išdžiuvę. Kur nėr socializmo, ten nėr nė tėvo, nė 
motinos, nė tėvynės. Bet kad jie patys būtų nors kiek 
teisingi, taikūs, ar tvarkūs. Kur tau. Pilni pavydo ir 
keršto.

— Ar ne per juodai pieši tuos vargšus socialistus?— 
šyptelėjo dr. Bitinas — ar jau iš tiesų manai, kad nėra 
tarp jų nė vieno, kurs nuoširdžiai būtų įsitikinęs, kad 
jų mokslas teisingas?

— Aš jų visų nepažįstu, — atsakė Andrius, — gal ir 
yra tokių, bet man neteko sutikti. Tiesa, aš maža ką 
su jais ir esu bendravęs. Bet šie paskutiniai, kurie 
pas mus mitingavo ir kurie save vadina raudonaisiais 
eserais — tai jau, Dieve, gelbėk nuo tokių žmonių! Tai

i katalikų spau- 
' aišku, darbas 
.iėja. Ačiū arti
mai tokią didelę 
medžiaginę para-

Pasėkmi
Liet, pai 

jo septinti 
lą. Be pa] 
piniginių, 
būdų, dar 
nė j imu. Vi 
vo elektra 
iš tolo ma 
daug lank 
buvo pilm 
madieniai; 
jtuką užsii 
stančių žr 
'gražių lai 
dauguma

Vidurinė mokykla 
School), kaštuojanti $ 
000.00, pastatyta kard 
Hayes atminti, jau ba 
rugsėjo 8 d. bus arkivj Į^nįja 
Spellmann pašventinta * J 
kykloje bus mokomi ti 
niukai.

Rugsėjo 23 d., Fire j J? daug h
L. L, mirė George Fishe ”
sus katalikiškų giesmif...- . .
jas ir kompozitorius.

Karalienes

mūsų parapijos 
Ė prasidės spalių

po pamaldų, šau- 
z’ijų atstovų — 
įrengimų komisi- 
■arinkimas, par. 
aos komisijos na- 
: būtinai į šį susi- 

{aįnes jis bus la- 
a] Jame bus daug 

Tuo tarpu g aro reikalui ap- 
pakalikai išsijuosę ir ite ir pranešimų.

imi susirinkti lai
bos salę.

So v. Rusijoje neri 
nei vieno laisvo kj 
vyskupo. Kunigai sla 
bažnyčios uždarytos 
verstos į teatrus 
tvartus. '

apie kokias ten Rusiji 
kybos laisves.

Tel. HArrison 6 -1693
ložančiaus draugi- 
šv, Komunija bus 
aį, 9 vai. mišių

B. J. Shawkor
_ (Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ Al

iitę kun. J. Laury- 
išvažiavęs į Kunigų 
;as, gi kitą savaitę 
stonas kun. J. Ale-

Valgiai ii 
je suauki 
gražaus, 
no, kad š 
skaitlingi 
sias. Dra 
menys si 
aukasūr] 
Girdėjau, 
vo parap 
ninkauja 
rijos dr; 
pelno da 
jai laimė 
mitetas 1 
tojų ir la 
pi jos bii 
rodosi, i 
metų bėį 

'piknikų, 
kių netu 
kelis tūk 
no duoda

Laisniuotas New Yo 
ir New Jersey valsty

310 John Street 
Harrison, N. J.

okitPinigus- 
Cerus Namus

NORS Ar 
N

Nellie 
stogauja

irkiekpaski<i“y”s,7.kam- 
ie žmonės gali381 Skradžiai, gra- 

Kaina $3300.
ią kampinis mūro

kažkokie nervingi, suirę tipai — i 
savimeilės ir išdidumo! Kaip tokie žmonės gali 
ti revoliuciją?

Vaišmantas maloniai nusišypsojo.
— Matai, Andriuk, vadams drąsos nereikia. Jiadžiai, visi įren- 

jie šaudys, nė bombas mėtys. Jie tik duoda įsa ii vieta. $6750.
o juodąjį darbą tai jau „žalioji medžiaga” atliek moderniškas 

as, garadžius, pa- 
W50.

— Kuo gi jie tada skiriasi nuo žandarų? — 
mėjo Andrius.

— šš... šš... — sudraudė jį Vaišmantas: — ai į’0,MW‘ ,
kokį keiksmažodį dabar iš burnos paleidai? Jei ti moderniškas 
eseras ar šiaip jau socialistas nugirstų tave ta ® Keros pirkimo 
bant, tai tavo galva mažiau verta už pieno pu 
Amžinai tau nedovanos. Lyginti eserus su žan *imynŲ puikus a- 
Brolyti, tai šventvagiškas burnojimas! 1 moderniški kam-

čius, Ber 
mis dien 
nuoširdi 
toj a M. 1 
Minsevič

Kadan 
mėnesį i 
„Amerik 
dui ruoš 
Miklašei 
rų pašei 
aukojo ! 
dui.

Širdin
— Kad tamsta juokauji, tai aš nė nepykstu, - h proga norin- 

vaikinas. — Ir aš pats numanau, kad jie tai pal j. 
šventvagišku burnojimu. Bet atmetus tą visą 
susižavėjimą socializmu, kuriuo dabar žmonija 
jų elgesys yra visai tolygus slaptosios policijos ei 
Skirtumas tik tas, kad caras ne madoj, o sočia ’ 
madoj. j

amai randasi Cy- 
Woodhaven, Rich 
sekcijose. Turiu 
Ji] ir kitose apy-

— Bet — bet, brolyti, tuojau matyt, kad ne ū 
kalo įstojai į caro armiją, — juokavo Vaišman

— Bet iš tiesų, Andriau, — tarė Bitinas, — lachulis

ką ir Ii 
togų.

Ne v

Ausi

Rugp
nori atsiekti, stodamas savanoriu į rusų armij it-Laisniuotas 
suprantu, kad nori išsigelbėti iš bėdos. Bet, šalia 
tu gali turėti bet kokį protingą tikslą? Juk žin< 
čia ne juokai. Pirmieji kareiviai niekad negrįžti

Andrius ne iš sykio atsakė. Per jo veidą pėrė;
koks gilus, iki šiol jame nematyto rimtumo šešėli

rokeris
Woodhaven, N.Y.

Irginia 7-1896

salėj įx 
čiaus d 
Draugi; 
keti nu 
$1.20 i

— Aš žinau, kad nuo tamstų dėmesio nepapi
tai, kad aš perdaug nenatūraliai esu linksmas.
tai netikras linksmumas. Aš nesakyčiau, kad jis jUTTT D A V ANTY! I 
nas, bet jis kažkaip savaime nenatūralus. Jame ne vVlęl
ta ir desperatiškos notos. Bet jis yra, ir nežinai 
pas mane atsirado. Gal dėlto, kad išsisukau iš : 
rų rankų. Iš tikrųjų tai man reikėtų susirūpin 
žinau, kad pirmieji kareiviai negrįžta. Ir man š 
tik vienas iš šimto progų. Tačiau viena proga vif 
yra. Gal ji man ir skirta. Gal teks būti sužeis 
pakliūti į nelaisvę. Aš lyg nujaučiu, kad išliksi 136 Grand Street

Tel. EVergreen 7-8tai pavyktų, tai aš noriu savo kraštui būti nauc • Tel. EVergreen 7-8 
Aš noriu išmokti kareiviauti, vadinasi, susipaži ŠDIRBRIAlI GEROS RŪŠIE 
karo praktika

— Ir manai, kad tas tau bus reikalinga? — pa Jjį pasižiūrėti mūsų parduot 
jo Bitinas. — Kada ir kur tą karo mokslą mar ^yginkite kainas su i 
naudoti? Juk jei išliksi gyvas, tai būsi sužeistas, leneviems išmokėjimą 
jos ar be rankos, ar su suardyta krūtine — ir kie 1 
dos iš tokio kario? Nemanyk, kad jie tave sveil 
leis. Sužeistą, jei galima, pagydys ir vėl siųs į f 
kol visai pribaigs. Pagaliau, jei kokiu stebuklu išl 
sveikas ir gyvas, tai kur sunaudosi tą karo pral

(Bus Daugiau)

Palyginkite kainas su kitomis

JOS NIEKUR NEGAUSI 
Kaip Petraičių Krai 

PETRAITIENE
mokėsite už rakandus, o
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staigios mirties,

Baltimore, Md.
•arbininkų šventė buvo 
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LRKSA 134 kuopos mėn. 
susirinkimas bus šį sekmadie
nį, tuoj po sumos. Visi, ku
rie nori savo gyvastį apdrau
sti, prašomi ateiti į susirin
kimą.

Maspetho Žinios

TĖVŲ M ARI JONŲ. KONGREGACIJAI

mioširdžios užuojautos reiškia

EMIGRANTU TRAGIZMAS

A. L. K. FEDERACIJOS CENTRO VALDYBA

'.un Dr. L. J. Mendelis su- 
:o iš atostogų.

Valukas, 80 metų žmo- 
, dirba už šlaviką p. Mi
ško siuvykloje. Jis mano 
žilgo mirsiąs, bet atrodo 
sveikas. Jis turėjo antrą 
Lalio žodyno, kurį pado- 
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Pasekmingas Karnavalas
Liet, parapija šiemet turė

jo septintą metinį karnava
lą. Be paprastų laimėjimo, 
piniginių, virtuvės ir gėrimų 
būdų, dar turėjo ir pasivaži
nėjimų. Visas karnavalas bu
vo elektra iliuminuotas, tad 
iš tolo matėsi. Tas patraukė 
daug lankytojų. Kas vakaras 
buvo pilna žmonių, ypač sek
madieniais Įžangos po penk- 

jtuką užsimokėjo virš 10 tūk
stančių žmonių. Būdose buvo 

nt mūsų parapijos gražių laimėjimams daiktų, 
kuris prasidės spalių ' dauguma aukotų, šiaip nešio- 
, prasideda draugijų 
snių veikla. Rugsėjo 
uoj po pamaldų, šau- 
raugijų atstovų — 
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IĖ

sjokit Pinigus- 
i Gerus Namus
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> šeimynos 7 kam
inas, garadžiai, gra- 
: Kaina $3300.
lynų kampinis mūro 
garadžiai, visi įren- 
liki vieta. $6750.
Jimynų moderniškas 
pas, garadžius, pa
la. $8750.
ęimynų moderniškas 
labai geros pirkimo

lu

ii- 
e-

kažkokie nervingi, suirę tįe- 
savimeilės ir išdidumo!Kas
ti revoliuciją?

Vaišmantas maloniai mte-
— Matai, Andriuk, vaite- 

jie šaudys, nė bombas mėtjs. 
o juodąjį darbą tai jau

— Kuo gi jie tada skirias - 
mėjo Andrius.

— šš... šš... — sudraudė f- 
kokį keiksmažodį dabar iš Ite' 
eseras ar šiaip jau socialists^ 
bant, tai tavo galva mažiau? 
Amžinai tau nedovanos. 
Brolyti, tai šventvagiškas tel Gera proga norin-

— Kad tamsta juokauji, bq’ 
vaikinas. — Ir aš pats nunte 
šventvagišku burnojimu. Bell 

susižavėjimą socializmu, ktefili sekcijose.

šeimynų puikus a- 
;as, moderniški kam-

S.
J.

i- 
)- 
a

•s
i,

s

< 
r

i

l

slno.
/namai randasi Cy

ls, Woodhaven, Rich
. Turiu 

jų elgesys yra visai tolygus atgenu įr "kitose apy- 

Skirtumas tik tas, kad cars’| 
madoj. i i •

— Bet — bet, brolyti, W| M. a C h U 1 1 S 
kalo įstojai į caro armiją,-.’L . T . . .

— Bet is tiesų, Andriau-1 .
nori atsiekti, stodamas sava- į Brokeris

suprantu, kad nori išsigelbėti Bt., Woodhaven, N.Y. 
tu gali turėti bet kokį prote . . on „ 
čia ne juokai. Pimieji 7-1896

Andrius ne iš sykio atsakė. ’ p 
koks gilus, iki šiol jame nentei Į7

— Aš žinau, kad nuo tte-Įn 
tai, kad aš perdaug nenatte| J 
tai netikras linksmumas. Aite! 
nas, bet jis kažkaip savaimei I 

ta ir desperatiškos notos. Bet T 
pas mane atsirado. Gal dėlto ■ 
rų rankų. Iš tikrųjų tai te; 
žinau, kad pirmieji kareiviai 
tik vienas iš šimto progų. Tat I 

yra. Gal ji man ir skirta. Gi 
pakliūti į nelaisvę. Aš lyg te 
tai pavyktų, tai aš noriu savo J 

Aš noriu išmokti kareiviauti, u 

karo praktika. .
— Ir manai, kad tas tau te* 

jo Bitinas. — Kada ir kur v 
naudoti? Juk jei išliksi gyvate 
jos ar be rankos, ar su suartai 

dos iš tokio kario? Nemanyk-; 
leis. Sužeistą, jei galima, pte 

kol visai pribaigs. Pagaliau, 
sveikas ir gyvas, tai kur šute'j

(Bus Date ■

mąjį sekmadienį dalyvauti 
bendroje Komunijoje ir savo 
intencija išklausyti šv. Mi
šias.

Rugsėjo 13 d. parapijos 
Vyčių kuopa rengia įdomų 
pasilinksminimą. Tikimasi su 
laukti svečių.

žentas Juozas Laukaitis. Pa
tarnavo grab. Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

ta daug laimėjimams daiktų. 
Valgiai ir gėrimai daugumo
je suaukoti. Tad pelno liks 
gražaus. Kun. klebonas ma
no, kad šis karnavalas buvo 
skaitlingiausias ir pelningiau 
sias. Draugijos ir atskiri as
menys sunkiai dirbo, rinko 
aukas-ir pardavinėjo daiktus. 
Girdėjau, šis karnavalas bu
vo parapijos paruoštas talki
ninkaujant Lietuvių Audito
rijos draugijai, kuri ir gaus 
pelno dalį (trečią). Lankyto
jai laimėjo gražių daiktų. Ko 
mitetas turės paskelbti auko
tojų ir laimėtojų sąrašą para
pijos biuletinėlyje. Parapija, 
rodosi, tik vieną parengimą 
metų bėgyje paruošia, o šiaip 
piknikų, bazarų, bingo ar šo
kių neturi. Karnavalai vis 
kelis tūkstančius dolerių pel
no duoda.

Ko nebuvo mūsų parapijoj 
per penkeris metus atsitikę, 
tai įvyk§ spalių 27 d. — di
džiulis bendras visų lietuvių 
katalikų draugijų ruošiamas 
parengimas. Girdėti, kad ir 
kitų New Yorko miesto da
lių lietuviai ruošiasi dalyvau
ti šiame parengime, kurio pel
nas skiriamas bažnytiniams 
rūbams įsigyti.

Rugp. 24 d. mirė Monika 
Budrevičienė, 73 m. amž., gyv 
104 Chapell St., Newark, N. 
J. Palaidota rugp. 27 d. Šv. 
Kryžiaus kapinėse iš Švč. Tre 
jybės bažnyčios. Patarnavo 
grab. Mykolas Akialis, Jr., 
Newark N. J.

MIRĖ

Rugp. 22 d. mirė Jonas Ru
gienius, 55 m. amž.,gyv. savo 
namuose 144 No. llth St., 
Brooklyne. Palaidotas rugp. 
25 d. Šv. Jono kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios. Liko 
našlė Mikalina, dukterys Ro
žė Kokoška ir Ona Angevind, 
sūnus Vincas. Patarnavo gr. 
Steponas Aromiskis

Rep.

NORS ATOSTOGAUJA, BET 
NEPAMIRŠTA

Nellie Miklaševičiūtė ato
stogauja pas S. Kirvelevi- 
čius, Berry Plains, Mass. Šio
mis dienomis ten pat išvyko 
nuoširdi „Amerikos” skaity
toja M. Miklaševičienė su H. 
Minsevičiūte.

Kadangi atostogaus visą 
mėnesį ir negalės dalyvauti 
„Amerikos” Intertypo Fon
dui ruošiamame piknike, M. 
Miklaševičienė, drauge su ge
rų pasekmių linkėjimais, pa
aukojo $1.00 Intertypo Fon
dui.

Širdingai dėkojame už au
ką ir linkime linksmų atos
togų.

Adm..

New York, N. Y
Aušros Vartų parapija

Rugpiūčio 31 d. parapijos 
salėj įvyko Gyvojo Rožan
čiaus dr-jos atnaujinimas. 
Draugijos nariai nutarė mo
kėti metinį nario mokestį po 
$1.20 ir kiekvieno mėn. pir-

H

VIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
ikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ii' 
i palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

436

uodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiii

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS
[ūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Rugp. 29 d. mirė Jurgis Mi- 
kaliukštis, 55 m. amžiaus, 
gyv. 278 Cooper St., Brookly
ne. Palaidotas rugsėjo 2 d. šv. 
Jono kapinėse iš Apreiškimo 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. Juozas Garšva.

Rugsėjo 1 d. mirė William 
Severin, 29 m. amžiaus, gyv. 
73-31 — 68 Ave., Middle Vil
lage. Palaidotas rugs. 3 d. 
Kalvarijos kapinėse. Nuliūdi
me paliko tėvą, dvi seseris ir 
du brolius. Patarnavo grab. J. 
Garšva.

Kings County ligoninėj ru
gpiūčio 31 d. mirė Jonas Mo
tiejūnas, gyv. 11-47 Glenmo- 
re Ave., Brooklyn. Palaidotas 
šv . Jono kapinėse rugsėjo 3 
d. iš Šv. Jurgio par. bažny
čios. Nuliūdime paliko žmo
ną Domicėlę, sūnus Joną ir 
Povilą, seserį Veroniką ir švo 
gėrį Gutauską. Patarnavo 
grab. Šalinskas.

SHOWER” PRAMOGA

Rugpiūčio 30 d. Adeline 
Samalionienės (Dragūnai
tės) namuose, Ozone Park, 
įvyko labai graži „shower 
party”, kurioje pagerbta Ap
reiškimo par. solistė Angela 
Maslauskaitė. Viešnių buvo 
per 30, kurios smagiai laiką 
praleido ir apdovanojo p. A. 
Maslauskaitę įvairiomis do
vanomis.

A. Maslauskaitė rugsėjo 7 
d. Apreiškimo par. bažnyčio
je ištekės už Henriko Vince- 
vičiaus. Linkima jai daug 
laimės.

A. Samalionienė dėkoja at
silankiusioms, o p. Maslaus
kaitė — už dovanas.

Trumpos Žinios
Atlantic Avė., Brooklyne, 

požeminio Long Island gele
žinkelio kasimas vykdomas 
labai lėtai. Sako, reikės dar 
metų, kol geležinkelis bus 
pravestas. Kaltinamas prisi
rengimas karui — negauna
ma medžiagos laiku.

Rugp. 19 d. Kings County 
ligoninėj mirė Ieva Stankus- 
Stankevičienė, gyv. 371 Rod
ney St., Brooklyne. Palaido
ta rugp. 22 d. Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Patarnavo grab., sumanė įvest i tvarką, kad 
Matthew P. Ballas-Bieliaus
kas. Liko vyras Adomas, sū
nus Antanas, sesuo Kotryna 
Lipnickienė ir anūkai.

Rugp. 20 d. mirė Kazimie
ras Sakalauskas, 39 m. amž. 
gyvenęs 1074 Halsey Street, 
Brooklyne. Palaidotas rugp. 
23 d. Švč. Trejybės kapinėse 
iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios. Liko tėvai, broliai 
Vincas ir Jurgis ir sesuo Ie
va Petkūnienė. Patarnavo 
grab. Matthew P. Ballas-Bie
liauskas.

Rugp. 23 d. Greenpoint li
goninėj mirė Petras Marčiu- 
kas, 61 m. amž., gyv. 472 Lo
rimer Str., Brooklyne. Palai
dotas rugp. 26 d. Liko žmo
na Zosė, duktė Eugenija ir

Viename teatre savininkai

moterys nusiimtų skrybėles. 
Pradėjus programą, jie paka
bino teatre skelbimą: „Savi
ninkai šio teatro, norėdami 
moterims sumažinti nesma
gumą, prašo visų moterų tu
rėti skrybėles ant galvų”

Ir ką? Visos moterys tuo- 
jaus nusiėmė skrybėles.

Glen Cove, L. L, miesto ta
ryba, lenkams prašant, Joh
nson gatvę pavadino Pade- 
rewskio vardu.

Rugsėjo 8 d. Coney Island 
pajūry prasidės -„Mardi 
Gras”. Dalyvaus policija ir 
pasaulinio karo veteranai.

Brooklyn© kolegijos spor
to ir žaidimų vieta bus apso
dinta medžiais, kurių, sako
ma, sunaudos apie 1,500.

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas

Šią savaitę aukojo:

Stasys Pusvaškis, Long Island City, N. Y.
Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y.
Kun. V. Slavynas, Berwind, W. Virginia
A. Kščenaitienė, Bronx, N. Y.
J. Dumblis, Brooklyn, N. Y.
M. Baltrūnienė, Brooklyn, N. Y.
U. Šarkienė, Brooklyn, N. Y.
M. šertvytienė, Woodhaven, N. Y.
M. Miklaševičienė, Brooklyn, N. Y.
M. Stučienė, Brooklyn, N. Y.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

$5.00 
$5.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Šių dienų emigrantai iš Eu
ropos iškeliauti buvo daž
niausiai priversti. Pirmas da
lykas, kuris juos svetur iš
tiko, yra tai sunkus jų dvasi
nis likimas, tai nutraukimas 
ryšių su istorija. Šuolis per 
sieną yra netik šuolis iš sa
vo tėvynės, bet sykiu šuolis 
ir iš istorijos. Atskiras žmo
gus dalyvauja pasaulio isto
rijoj tik per savo tautos isto
riją. Tautos gyvenimas, jos 
žygiai, jos kančios ir laimė
jimai įjungia žmogų į pasau
linį vyksmą ir leidžia jam pa
justi šio vyksmo prasmę.

Bet, štai, išvykdamas emi
grantas išsijungia iš šitos 
tautinės istorijos. Jis nutrau 
kia ryšius su savo tautos gy
venimo ritmu. Kartais jis to
limesnę tautos gyvenimo plė
trą net paneigia, jos atsiža
da, nes gi jis todėl ir išvyko, 
kad anoji būklė pasidarė ne- 
besuderinama su jo asmens 
išvidiniu ar išoriniu gyveni
mu. Tačiau tautos gyveni
mas vyksta toliau be emig
ranto, vyksta neatsiklausda
mas jo valios, jo norų ir jo 
siekimų. Emigrantas atsidu-1 
ria šalia tautos istorijos. Į

Žmogaus sąmonei tai ne-1__
paprastas smūgis. Ligi tol jis šitą paprasčiausią tiesą mes 
gyveno jausdamasis esąs sau-;
gus, esąs naudingas, ir gal 
net nepavaduojamas. Dabar 
jis pasijunta vienišas, atitrū
kęs nuo savo kamieno, psi
chologiškai pasmerktas nu
vysti, kaip nulūžusi medžio 
šaka. Jo gyvenimas, kurį jis 
gyveno savo tėvynėj, sieną 
peržengus, tarytum sustoja 
ir sustingsta. Tuo tarpu jo 
tautos gyvenimas eina toliau. 
Bet emigrantas pasilieka pri
kibęs prie to, kas buvo ir kas 
jau praėjo. Tautinio gyveni
mo atžvilgiu jis pasidaro pra
eities žmogus. Štai kodėl visų 
laikų emigrantai gyvena sa
vo tautos praeitimi arba tuo 
gyvenimu, kuris buvo prieš 
jų iškeliavimą. Štai kodėl jau 
be jų susikūrusį tautos gy
venimą jie dažnai skaudžiai 
kritikuoja. Pavyzdžių yra 
apsčiai ir visai nesenų.

Kai kurie lietuviai emigran 
tai ir jų įstaigos dėl naujo
sios Lietuvos padėties pasi
reiškia taip, iš ko ryškiai 
matosi jų nutolimas nuo savo 
tautos pastangų blaivaus į- 
vertinimo. Jiems „Amerikos” 
skiltyse buvo pasakyti labai 
teisingi žodžiai: „Patogiuose 
rūmuose gyvenantieji asme
nys ir palankias sąlygas tu
rinčios draugijos gali viso
kius pareiškimus siųsti šios 
šalies vyriausybei ar kur ki
tur. Bet mes negalime užmir
šti, kad keli tūkstančiai lie
tuvių žuvo Lietuvos sukili
me ne tam, kad jų pasirink
tieji Lietuvai atsteigti as
menys iš anksto išeivijoje 
būtų įvairiai pravardžiuoja
mi... Nesunkinkim Lietuvos 
lietuviui kovoti dėl šviesesnio 
rytojaus”.

Emigrantiškos psichologi
jos bruožų matyti ir prancū
zų išeivių pamokymuose 
marš. Petain ir lenkų gen. Si
korskio su bolševikais sutar
tyje, pagal kurią lenkai tu
rės būti surankioti iš Sibiro 
koncentracijos liagerių ir sa
vo kankintojų vadovybėje 
Rusijos žemėje kovoti... Ka
žin, ar Londone sėdįs genero
las teisingai apskaičiavo, 
kiek jo tautiečių Sibiro La
geriuose beliko gyvų ir kiek 
iš tų gyvųjų dar bepajėgs pa
kelti ginklą...

Taip kartais atsiranda tra
giškas skirtumas tarp emi
granto ir jo tautos nuotaikų. 
Ir juo laikas daugiau bėga, 
juo gilesnis šis skirtumas da
rosi. Emigrantas pradeda ne
suprasti, kodėl tauta turi ne
pakęsti arba priimti jo su
pratimu nevykusį ir never
tingą gyvenimą. Ir priešin
gai: tauta po ilgesnio laiko 
pradeda nesuprasti, kogi tie 
emigrantai nori... Tautos, 

I kurios patenka svetimųjų

merį. Jam pranešta, kad 
dėžutės num. 13 apylinkėje 
ugnis, 13 Wheeler St. Pasi
rodė, kad tai jo namas de
ga. Jis neseniai minėjo 13 
metų vedybų sukaktį.

nesu-

lietu- 
kodėl

valdžion, ilgiau išlaiko vidaus 
(dvasinį) ryšį su savo emi
gracija. Tačiau ir šiuo atve
ju skilimas gali įvykti labai 
greitai, jeigu svetimieji pro
tingai šeimininkauja, ir jei
gu emigrantai susijungia ar 
nutautėja su kitais svetimai
siais. Vieni kitų ima 
prasti ir nepasitikėti.

Šiandien Amerikos 
viui gal nevisai aišku,
Lietuvos lietuviai vokiečių 
kariuomenę pradžioje palan
kiai sutiko. Truputį pamąsty
kime. Jei tave Chicagoj ar 
New Yorke užpuls banditai ir 
ne tik kad apiplėš, bet dar 
skaudžiausiais būdais kan
kins iki mirties ir, jei tuo gy
vybiniu momentu eidami pro 
šalį, žmonės banditus nuvys 
— ar tu nejaustum šitiem 
žmonėm dėkingumo, ar tu ne
sveikintum jų, nežiūrint kas 
jie būtų: žydai, anglai ar vo
kiečiai?

O gi mūsų Lietuvoj, kai 
siautėjo raudonieji gengste- 
riai, buvo nepalyginti bai
siau, nei blogiausioje didmies 

I čio gatvėje baisiausio užpuo
limo metu. Blogiau būti jau 

'nebegalėjo. Todėl dabar yra 
( galimybė išsivaduoti

pagaliau turėtum suprasti.
Verax.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vienuolių cistersų, netoli 
Madrido Ispanijoje, vienuo
lynas buvo išardytas ir per
vežti visi akmenys ir kiti 
daiktai į Ameriką, Golden 
Gate park, San Francisco, 
Calif., kur bus atstatytas jo 
senovės išvaizdoje. Visą dar
bą finansuoja daugelio laik
raščių savininkas William R. 
Hearst.

Monticello, N. Y. polici
ninkas Schwartz turi 13 nu-

Prasidėjus mieste „roller 
skating” sezonui, padaugėjo 
ir nelaimingųjų įvykių. Pra
šoma tėvų saugoti savo vai
kus.

Sulaikius New Yorke ir a- 
pylinkėse po 7 vai. vak. gaso- 
lino pardavinėjimą, automo
bilių savininkai pradėjo dau
giau vaikščiotoi pėsti. Dau
guma sako, kad vaikščioji
mas jiems duoda daug malo
numo, ypač reginiai nuo til
tų, kurių mieste daug.

Greenpoint, Brooklyne, pi
liečiai reikalauja, kad mies
tas leistų gatvėmis geresnius 
gatvekarius. Dabartiniai tiek 
susenę, kad gėda į juos lipti.

Max Caldwell, unijos agen
tas, Chicagoje, suareštuotas. 
Jo banko skrynutėje rasta 
$62,000.00 ir daug visokių 
brangenybių. Prieš ketveris 
metus jis nieko neturėjo. Iš 
kur tie pinigai? — klausia 
kaltintojai.

Iš daržovių labai sveika ir 
maistinga yra morka. Ji ne
seniai išrasta, bet jau plačiai 
vartojama daržovė, kurioje 
yra dešimtas nuošimtis cuk
raus. Patartina dažnai varto
ti jaunas morkas visai nevi
rintas, tik sutarkuotas, prie 
įvairių salotų ir užkandžiams 
paįvairinimų.

Sidabriniai daiktai leng
viau ir gražiau nusivalo, jei 
į karštą vandenį įbersime 
šaukštuką druskos ir šaukš
tuką kepamų miltelių.

Kojinių nežimiam užtaisy
mui geriausia yra vartoti tos 
pačios spalvos senų kojinių 
siūlus. Nukirpus galus—siū
las labai lengvai ardosi.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

----————■ —— ■ ---- -----

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris • 
buvusio 107 Union Avenue.

■ -- ------------------------------ ------

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y>

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT x

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA

“Amerikos” INTERTYPO FONDO Naudai

Kun. Dr. JONO NAVICKO, M. L C.
■

nuoširdžios užuojautos reiškia

Kun. JONAS BALKONAS

Kun. PIJUS LEKĖŠIS

Kun. JONAS KARTA  VIČIUS

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Rugsėjo-September 5 d. i KAIP AMER
LIK
KUI

Brooklyno Lietuviai Gydytojai EIN

Tel. EVergreen 8-9229 
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Entered a;
Office at :

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

Šokiams Gros J. AVIŽONIO-YORKE CLUB Orkestras
Visi lietuviai esate maloniai kviečiami dalyvauti šiame parengime, nes tai 
pirmas šios rūšies. Savo dalyvavimu paremsite „Amerikos” INTERTYPO 
FONDĄ, kuris turi kiekvieną mėnesį mokėti nemažą sumą pinigų už pe
reitais metais įsigytą naują raidžių rinkimo mašiną - Intertypą.

do naudai ruošiamame pikni
ke, kuris įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 7 d., Klasčiaus Par
ke, Maspeth, N. Y.

— Dar nei vieno „Ameri
kos” pikniko nepraleidau, ne
noriu praleisti ir šio, — pasa
kė P. Ražickienė. Lauksime 
jos ir visų kitų!

PASKUTINIS SEZONO PIKNIKAS
0-------------------------------------------------

ri yra visais atžvilgiais ne
pamainoma.

SVEČIAS IŠ CHICAGOS

go, Ill., lankėsi Astorijoje ir 
Woodhavene pas gimines. 
Drauge su savo seserim jis 
aplankė ir „Amerikos” įstai
gą-

F. Gajauskienė ta proga 
„Amerikos” reikalams auko
jo $2.00.

Už auką širdingai dėkoja-
me.

219 So. 4th Street, Brooklyn, N,
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš

; dieną Mariana- 
•js pirmas kapas, 
jjgai palaidotas 
^įsteigėjas kun. 
jrickas, MIC.
įčš dešimtį metų 
irianapolis buvo 
:įr atidaryta ko- 
nsus matė, visus 
į Garbusis Šei- 
įaiet tą dieną vi
kingo Velionio 
įio galvas.
įsteigėjo nebėra 

e. bet Jo paliktie- 
iukurtas židinys 

js, telkdamas lie 
jį. Kun. Dr. Jo- 
kapas taps švie
sinimų ir nesu- 
ėsiryžimų vieta.

. ir Churchillio 
ištuonių punktų

LIE

Berną 
pildomų 
gyvento 
riuomen 
23 — 2Z

Lietui 
mčiai b
sios arr 
jusą, ki 
)00 kari 
vikai ne 
xariuom 
Vokieti j' 
karui, L 
pusas bi
ną, kur 
prieš v< 
Bet lieti 
sutiko k

„Amerikos” skaitytojai, ar 
timibičiuliai ir visi jų drau
gai jau žino, kad šį sekma
dienį, rugsėjo 7 d. Klasčiaus 
parke ir salėje, įvyks pasku
tinis vasarinis piknikas. Šį 
pikniką ruošia „Amerikos” ar 
timi draugai, o jo pelną ski
ria Naujo „Amerikos” Inter- 
typo Fondui.

Šio pikniko tikslas labai 
gražus — paremti savo spau
dą ir jos gyvuosius reikalus. 
Jau veikiai bus metai, kai 
„Amerikos” vadovybė įsigijo 
naują raidžių rinkimo maši
ną — Intertypą. Naujoji ma
šina labai gerai dirba, jos pa
galba „Amerika” žymiai pa
gražinta, tačiau kiekvieną 
mėnesį „Amerikos” admini
stracija yra apsunkinta ne
mažos sumos skolos rašte
liais, kuriuos reikia laiku iš
pirkti. Aišku, skaitytojų pa
rama leis šią skolą panaikin
ti, bet būtų žymiai visiems 
geriau, jei jos našta artimiau 
šioje ateityje nukristų. Ta
da būtų lengviau imtis kito
kių darbų.

Šis trumpas pranešimas a- 
pie rengiamą pikniką tebūna 
„Amerikos” administracijos 
nuoširdžiu kvietimu. Ne tik 
patys, mieli „Amerikos” skai
tytojai, atsilankykite, bet ir 
savo artimuosius pakvieskite 
savo ir mūsų vardu. Nuošir
džiai lauksime.

Iki malonaus pasimatymo 
šį sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
Klasčiaus salėje ir parke, 
Maspethe.

Visais klausimais gyvai do
mėjosi ir savo patarimų su
teikė, apskrities dvasios va
das kun. N. Pakalnis. Sekan
tis susirinkimas bus rugsė
jo 26 d.

Pr. Ražickienė žadėjo sku- 
bomis grįžti iš Newtown, Pa., 
kad suspėtų dalyvauti „Ame-

,, Amerikos” skaitytojos 
Frances Gajauskienės, asto- 
rietės, brolis Antanas Maske-

LICENSES

REKOLEKCIJOSE

Šią savaitę į Brooklyno vy
skupijos kunigų rekolekcijas 
yra išvykę vietiniai kunigai 
N. Pakalnis, A. Petrauskas, 
J. Laurynaitis, J. Kartavi- 
čius.

Kunigų rekolekcijoms va
dovauja kun. D. Lord, jėzui
tas, pasižymėjęs rašytojas, 
pamokslininkas, kalbėtojas.

DEGANTIS LĖKTUVAS 
UŽMUŠĖ 3 VAIKUS

Rugsėjo 2 d. Hemstead 
miestelio centre nukrito de
gantis karinis lėktuvas. La
kūnas buvo iššokęs iš lėktu
vo. Ten pat žaidė keli vai
kai. Trys vaikai (3, 5 ir 8 me
tų amžiaus) pateko į lėktu
vo liepsnas ir nuo jų žuvo. 
Apdegė ir keli suaugę, kurie 
šoko vaikų gelbėti.

GYVAI DOMISI

rikos” Naujo Intertypo Fon- liūnas (Maskel), gyv. Chica-

RUSAI PRADĖJO STIPRIAU GINTIS

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 981 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2914 Avenue S, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MICHAEL REICH
2914 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTI ir Lietuvoj, 
j užtikrina lais- 
avergtoms tau- 
j Kaune pirmie- 
sdentai ir moks-

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N

LICENSE Sviytau.

GEDIMINO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Rugpjūčio 29 d. Apreiški
mo par. salėje, įvyko L. K. 
Federacijos New Yorko aps
krities susirinkimas. Apskri
ties atstovai Federacijos kon 
grėsė (Ona Šarkaitė, Danie
lius Averka ir Juozas Lauč- 
ka) pranešė apie kongresą, 
apie jo dalyvius, darbus, nu
tarimus. Buvo paklausimų, į 
kuriuos atstovai nuoširdžiai 
atsakė. Atstovų pranešimai 
priimti.

„Amerikos” artimi bičiu
liai gyvai domisi rugsėjo 7 
d., sekmadienį, įvyksiančiu 
Klasčiaus parke ir salėje pik
niku. Ši pramoga skiriama 
Naujo „Amerikos” Intertypo 
Fondui, todėl artimiems „A- 
merikos” draugams nuošir
džiai rūpi, kad ji puikiai pa
sisektų.

Pikniko pradžia 1 vai. po 
piet. Visus dalyvius links
mins smagi muzika. Šokiams 
gros visų mėgiamas Juozo 
Avižonio orkestras, kurs vi
sada patenkina visus šokti 
mėgstančius — ir jaunuosius 
ir vyresniuosius. Kiekvienas 
„Amerikos” skaitytojas, tiki
me, ne tik pats atsilankys, 
bet ir savo pažįstamuosius 
pasikvies.

NUOŠIRDŽIAI AUKOJO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB --------- ’ .........................................
to 
of 
256

Apskritis nutarė spalių 
mėnesio 5 dieną suruošti iš
kilmingą Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino, Vil
niaus įkūrėjo mirties 600 me
tų sukaktį. Minėjimas bus Ap 
reiškimo par. salėje. Progra
ma jau ruošiama.

Šiame susirinkime įvyko 
valdyboje pakeitimas. Aps
krities pirm. Juozas Laučka 
pareiškė norą pasitraukti iš 
pareigų, kurias jis ėjo. nuo 
1939 metų. Jo pasitraukimas 
priimtas ir nauju apskrities 
pirmininku išrinktas Danie
lius Averka, „Amerikos” ad
ministratorius, iki šiol ėjęs 
apskrities vicepirmininko pa
reigas.

Susirinkimas praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje. Dalyva
vo gražus būrys federantų.

.Ilgametė „Amerikos” skai 
tytoja M. Adomaitienė, broo- 
klynietė, atsilankiusi į ad
ministraciją užsimokėjo už 
„Amerikos” prenumeratą ir 
praėjusios Lietuvių Dienos 
reikalams aukojo $1.00.

Širdingiausiai dėkojame už 
suteiktą paramą „Amerikai”.

Adm.

IŠVYKO Į MOKYKLĄ

Nenuilstančių darbuotojų 
P. Ražickų dukrelė Emilija 
šiomis dienomis išvyko į Vil-
la Juozapo Marijos Akade
miją, Newtown, Pa., kur ji 
yra paskutiniame skyriuje.

Gabi Emilija nuoširdžiai 
pataria visoms lietuvaitėms 
važiuoti mokytis į Villa Juo
zapo Marijos Akademiją, ku-

Šios savaitės pradžioje ir 
viduryje Rusijos kariuomenė 
pradėjo stipresnį gynimąsi. 
Pranešimai (rusiški) iš fron
to sako, kad viduriniame 
fronte vokiečiai keliose vie
tose atstumti. Vokiečiai pri
pažįsta, kad rusai išstatė 
frontan naujas divizijas, ku
rios smarkiai puolančios vo
kiečių dalinius.

Rugsėjo 1-2 dd. Vokieti
ja buvo smarkiai bombarduo
ta. Patys vokiečiai pripažįs
ta, kad rugsėjo 2 d. naktį Ber
lynas turėjęs didžiausią už
puolimą, kokio per dvejis ka
ro metus dar nėra buvę. Mie
ste buvę daug gaisrų, bet, 
kaip sako vokiečiai, didelių 
nuostolių nebuvę.

Šios savaitės pradžioje 
Rytprūsius bombardavo rusų 
lėktuvai. Pranešama, kad nu
kentėjo Karaliaučius, Berly
nas ir Klaipėda.

Rugsėjo 1 d. sukako lygiai

dveji metai, kai pradėtas da
bartinis pasaulinis karas. 
Rugsėjo 3 d. buvo dveji me
tai, kai Anglija ir Prancūzi
ja paskelbė karą Vokietijai, 
kuri, gavusi Rusijos pritari
mą, prieš dvi dienas buvo 
pradėjusi savo karinį žygį į 
Lenkiją.

Rusijos ir Vokietijos ben
dradarbiavimas nesulaukė 
nei dvejų metų. Rusija davė 
ženklą pradėti naują pasauli
nį gaisrą, kurin ir ji pati pa
teko šių metų birželio 22 d. 
Rusija, bendradarbiaudama 
su vokiečiais; buvo pasigro
busi žymią dalį Lenkijos, 
Lietuvą, Latviją, Estiją, da
lį Suomijos, Besarabiją. Šio 
grobio ji ne tik kad neteko, 
bet savo žemių gero gabalo 
jau nustojo; be to, rusai ne
teko jau kelių milijonų savo 
karių. Rusai daug tikisi iš 
Anglijos ir Amerikos paža
dėtos paramos.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917—13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HIRSH 
3917—13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

F. S. M. J. MASTELLONE 
6224—11th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARKET DELICATESSEN. INC.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BESSIE ROBBINS & HYMAN 
SILVERMAN 
Silverman's Del

431 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2007 has bee’ll issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn, 
Country of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN & SAMUEL SPINDELL 
Tilden Dairy

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

JAPONAI GINSIĄ SAVO VANDENIS
E-----------------------------------------------

Tokio. — Japonijoje šiuo 
metu reiškiama nuolatinio su- 
domėjimo, kaip bus pasielgta 
su Amerikos laivais, kurie 
artinasi prie Vladivostoko 
pakraščių, gabendami Rusijai 
reikalingą aliejų. Spaudoje 
ir įvairiuose sluoksniuose nu
rodoma, kad Japonija, savo 
saugumo sumetimais, neturė
tų šių siuntinių praleisti į Ru 
siją. Uoliai sekama Amerikos 
spauda. Ten gerai nusiteik
ta, kai patirta, kad preziden
tas Roosevelt Darbo Dienos 
šventės proga pasakytoje kal
boje nieko nepasakė apie Ja
poniją, o puolė Hitlerį.

Didžiosios Japonijos ugdy
mo sąjunga kreipėsi į minis
ter} pirmininką princą Ko- 
noye, kuris yra tos dr-jos

Lankosi Sovietui
Lakūnai

Washington. — Šios savai
tės pradžioje lėktuvu iš Ru
sijos atvyko dviem lėktuvais 
47 Sovietų lakūnai, kuriems 
vadovauja generolas Gromov. 
Jų atvykimo tikslas esąs ap
žiūrėti amerikiečių gamybos 
lėktuvus, kuriuos Maskvos 
vyriausybė čia pirksianti.

Karo departamento parei
gūnai pareiškė, kad Sovietų 
lakūnai aplankys svarbiąsias 
lėktuvų dirbtuves ir plačiai 
susipažins su lėktuvų gamy
ba. Sovietų lakūnai norį iš
sirinkti Rusijai geriausiai tin 
kančią lėktuvų rūšį.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1362—4 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE FALK 
Regent Food Center

1362—4 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON
602 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SCHOENBERGER 
514 Onderdonk Ave., (Ridgewood)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WORTHMORE DELICATESSEN, INC. 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
nrpm i

MORRIS GOLDBERG
191 DEKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

10107 has been issued to the undersigned 
sell beer, nt retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7305 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

7305 5th
MINNA JENSEN

Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE
GB 1455 ..___
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1821 Church
BOY KETELSEN
Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is
GB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License No.

the

487 5th
HENRY KAEHLER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1300 
to sell beer, _  ____  ____  ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

No.

the

959 4th
MAX HUBER

Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE
GB 1719
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section

143 Nassau

No.

ANDREW BAUER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 6213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1ST 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County c.f Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN
3340 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section I st 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

221 Nassau
LUCY USZYNSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  _ _____ ....
GB 1279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PETER H. BECKMANN
4824 6-th Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

---------------------------------- - & Tai tie patys
NOTICE is hereby given that Li ;. kirSalin 9? 94 
GB 11203 has been issued to the u X WUSHU 40

® ji, kad būtų išvy-
■■is bolševikas, •J 7
irti būtų laisva ir

to sell beer, at retail under & 
of the Alcoholic Beverage Conti 
524 Sixth Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.
SOPHIE BETCHER & PETER 

524 6th Ave.. Brooklj

NOTICE is hereby given that LI
GB ..........................................
to
of 
190

rogpiūčio 17 d.
sell beer, at retail under Sd,fQl mnlzcloi 
the Alcoholic Beverage Contrd IHUKolcl-

:delę demonstra- 
•jvo į Karo mu- 

Brooki ppįg Negino.
kapo, prisiekda- 

B^ragS" Cornt^iems broliams 
saliktą testamen 
štuva būtų lais
toma.

6292 has been issued to the U1

Cypress Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.

190 Cypress
NICK CATANIA 

Ave.,

hereby given that LNOTICE is _____
GB 6050 has been issued to the t 
to sell beer, at i 
of the Alcoholic Beverage 
90 Henry Street, Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

LOUIS WEISBERG 
(Plymouth Del. & Grocer

90 Henry St., Brookl;

NOTICE is hereby given that L 
GB 1466 has been issued to the 
to sell beer, at 1..—. -------
of the Alcoholic Beverage Contrx 
277 Sumpter Street, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.
___.^^JACK-RAKOFF

Sumpter St., Broo

uriuomenė jau- 
“ under6 S «traCljU 1Š-

jaunuomenės
, bet lietu- misterius
savo Tėvy-NOTICE is hereby given that

GB 6269 has been issued to the w .. 'ii 
to sell beer, at retail under S UOpriKiaUSOmy- 
of the Alcoholic Beverage Contr
169 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

169 Norman
GEORGE 
Ave.,

Borough of 
be con sum!

SONDEJ 
Brook);

hereby given that LNOTICE is
6058 has been issued to the 1 

sell beer, at retail under S
GB 
to 
of 
70 _______  ______ , _____
County of Kings, to be consum 
premises. A

spauda plačiai 
: Sovietų komisa- 
mtarimą išga-

the Alcoholic Beverage Conti' ■ no. 90(1 AAA tm 
Norman Avenue, Borough of J r* 0vV,uUU VO“

70 Norman
JOHN 

Ave.,

gyvena Volgos
KEK Brookt 1 anksčiau bolše-

NOTICE is _____ „
GB 1962 has been issued to the 
to sell beer, nt retail under S

hereby given that L kad Volgos res- 
’.ntojai vokiečiai

of the Alcoholic Beverage Čontr įjjj PaSlŽadėlO 
25 Driggs Avenue, Borough of; “ "
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LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New Lots Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEO MILLSTEIN
(New Lots Bar & Grill)

281 New Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307—3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SHRIFT
7307 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2343 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUCKER
485 New Lots Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchcn Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN
4702 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HEITMANN
170 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HORSTMANN
4413 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
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County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

□

Mortgages Loaned and I
496 Grand St, Brooklyn !įj liūdna lietu-
Residence: ‘ , j ,• . T . ,
87-34 90th St., Woodhaven « ir LietU-

140 5th
JOHN BRENNING

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

“ ' 107

NOTICE
GB 1502 _______________
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2313 Tilden
KLAUS 

Ave.,
DROGE

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____
GB 2129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _ Law at 
4901 Fourth Avenue.
County of Kings, 
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No.is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section

NOTICE 
GB 1716 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

433 DeKalb
HENRY EMBUSCH
Ave., Brooklyn, N. Y

hereby Riven that License No.NOTICE is _____ „ _ _
GB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED FRICK
233 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
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